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На основу члана 33.а Устава Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98,
10/00 и 5/03), д о н о с и м:
УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ОСНОВНОМ ОДГОЈУ
И ОБРАЗОВАЊУ

Проглашава се Закон о основном одгоју и образовању, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној 25.04.2016.године.
Број:02-02-211/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

270
На основу поглавља IV одјељак
А члана 23. став (б) Устава Босанско-

подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и
5/03), члана 59. став 3. Оквирног Закона о основном и средњем образовању
у Босни и Херцеговини „Службени гласник БиХ”, број:18/03), члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 13. редовној сједници, одржаној 25.04.2016. године, д о н о с и :
ЗАКОН
О ОСНОВНОМ ОДГОЈУ
И ОБРАЗОВАЊУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Закона)
(1) Овим се Законом уређује обављање
дјелатности основног одгоја и об-
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разовања, оснивање, рад и престанак рада основне школе, одгојнообразовни рад основне школе, аутономија школе, права и обавезе
ученика и њихових родитеља – старатеља, статус наставника и других
запосленика школе, стручни надзор, начин именовања и надлежности школског органа и тијела и друга питања у области основног одгоја и образовања.
(2) Изрази који се у овом Закону користе за лица у мушком роду су неутрални и односе се на мушка и женска лица.
Члан 2.
(Сврха одгоја и образовања)
(1) Сврха основног одгоја и образовања је да кроз оптимални интелектуални, физички, морални и друштвени развој појединца, а у складу с његовим могућностима и способностима, допринесе стварању
друштва заснованог на владавини
Закона и поштивању људских права те допринесе његовом економском развоју, који ће осигурати најбољи животни стандард за све грађане.
(2) Основни одгој и образовање је саставни дио одгојно-образовног система у Босни и Херцеговини и основа за даљи одгој и образовање.
Члан 3.
(Општи циљеви образовања)
(1) Општи циљеви основног одгоја и
образовања произлазе из општеприхваћених, универзалних вриједности демократског друштва те властитих вриједносних система заснованих на специфичностима националне, историјске, културне и вје-
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рске традиције народа и националних мањина који живе у Босанско
–подрињском кантону Горажде (у
даљем тексту: Кантон).
(2) Општи циљеви образовања су:
a) омогућавање приступа знању
као основи за разумијевање себе, другога и свијета у којем се
живи;
б) осигуравање оптималног развовоја за свако лице укључујући и
оне с посебним потребама, у
складу са њиховим узрастом,
могућностима и менталним и
физичким способностима;
ц) промоција поштивања људс
ких права и основних слобода,
и припреме сваког лица за живот у друштву које поштује
принципе демократије и владавине закона;
д) развијање свијести о припад
ности држави Босни и Херцеговини, властитом културном
идентитету, језику и традицији, на начин примјерен цивилизацијским тековинама,
упознајући их и уважавајући
друге и другачије, поштујући
различитости и његујући међусобно разумијевање, толеранцију и солидарност међу
свим људима, народима и
заједницама у БиХ и свијету;
е) осигурање једнаких могућности за образовање и могућности избра на свим нивоима образовања, без обзира на спол,
расу, националну припадност, социјално и културно поријекло и статус, породични
статус, вјероисповијест, пси-
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хо-физичке и друге личне особине;
ф) постизање квалитетног образо вања за грађане;
г) постизање стандарда знања
који се могу компарирати на
међународном, односно европском нивоу који осигуравају укључивање и наставак
школовања у европском образовном систему;
х) подстицање цјеложивотног
учења.
(3) Основни одгој и образовање је битан чинилац развоја друштва, стваралачких способности ученика, свестраног развоја, слободне и хуманизиране личности и општег напретка Кантона.
(4) У основним школама је забрањена
било која врста дискриминације
или сегрегације ученика или упосленика.
Члан 4.
(Право дјетета на образовање)
(1) Свако дијете има једнако право приступа и једнаке могућности учешћа у одговарајућем образовању, без
дискриминације на било којој основи.
(2) Једнак приступ и једнаке могућности подразумијевају осигурање једнаких услова и прилика за све, за
почетак и наставак даљег образовања.
(3) Одговарајуће образовање подразумијева образовање које у складу с
утврђеним стандардима осигурава
дјетету да на најбољи начин развије своје урођене и потенцијалне ум-
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не, физичке и моралне способности на свим нивоима образовања.
Члан 5.
(Принципи основног
одгоја и образовања)
(1) Законом о основном одгоју и образовању утврђују се принципи основног одгоја и образовања ученика,
који се остварују у установама основног одгоја и образовања.
(2) Основни одгој и образовање је дјелатност од посебног друштвеног интереса.
Члан 6.
(Обавезни одгој и образовање)
(1) Основни одгој и образовање је обавезно за сву дјецу, а бесплатно основно образовање осигурава се свој
дјеци. Дијете у смислу овог Закона
је свако лие до навршене осамнаесте године живота. Обавезно образовање почиње у календарској години у којој дијете до 1. септембра навршава шест година живота и траје
без прекида током периода који не
може бити краћи од девет школских година, осим у случајевима утврђеним овим Законом.
(2) На приједлог комисије за упис, Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт Босанскоподрињског кантона Горажде (у
даљем тексту: Министарство) може
на иницијативу или уз сагласност
родитеља и уз консултације с другим стручним и надлежним институцијама, дозволити једну годину
ранијег или одгођеног почетка об-
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авезног образовања, уколико је то у
најбољем интересу дјетета. У изузетним случајевима, Министарство
може одобрити и двије године одгођеног почетка обавезног образовања.
Члан 7.
(Поштивање људских права,
основних слобода и обавеза извођења
наставе на службеним језицима
Босне и Херцеговине)
(1) Школа има одговорност да, у средини у којој дјелује, допринесе стварању такве културе која поштује
људска права и основне слободе
свих грађана, како је то утемељено
Уставом и осталим међународним
документима из области људских
права које је потписала БиХ.
(2) Језици конститутивних народа Босне и Херцеговине (босански, хрватски и српски) употребљаваће се у
свим школама, у складу са Уставом
Босне и Херцеговине.
(3) Сви ученици ће у школама изучавати писма која су у службеној употреби у Босни и Херцеговини.
(4) Основна школа осигурава кроз цјелокупан одгојно-образовни рад заступљеност обају писама (латинице и ћирилице), с тим да у прва четири разреда ученици савладају
оба писма.
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ина које живе у БиХ поштиваће се
и уклапати у школу у складу са Законом о заштити припадника националних мањина.
Члан 8.
(Настава матерњег језика
за припаднике националних
мањина)
(1) Када у основној школи има припадника националних мањина, а који
желе похађати наставу из свог матерњег језика, за њих се у школи
организује и изводи настава на матерњем језику у складу са Педагошким стандардима.
Члан 9.
(Право на образовање страних
држављана и других лица)
(1) Држављани Босне и Херцеговине
имају право да стичу одгој и основно образовање у школама Кантона
по одредбама овог Закона.
(2) Страни држављани и лица без држављанства имају право да стичу
одгој и основно образовање у школама Кантона, по одредбама овог
Закона, у складу са Конвенцијама и
уговорима које је држава Босна и
Херцеговина закључила са другим
државама или међународним организацијама.
Члан 10.
(Вјерске слободе, толеранција
и култура дијалога)

(5) Сви наставници ће бити посебно
обучени да предају разлике између
три званична језика Босне и Херцеговине, како је то релевантно за предмете које предају.

(1) Школа ће унапређивати и штитити вјерске слободе, толеранцију и
културу дијалога.

(6) Језик и култура националних мањ-

(2) Имајући на уму различитост убјеђ-
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ења кроз вјеровања у БиХ, ученици
ће похађати часове вјеронауке само
ако су у складу с њиховим убјеђењем или убјеђењима њихових родитеља.
(3) Школа не може предузимати било
какве мјере и активности којима би
се ограничавала слобода изражавања сопствених и упознавања других и другачијих вјерских увјерења.
(4) Ученици који не желе похађати вјеронауку неће ни на који начин бити доведени у неповољан положај
у односу на друге ученике, а школа
је обавезна за те ученике организовати неку другу наставну или изваннаставну активност у времену трајања наставе вјеронауке.

II ОСНИВАЊЕ, РАД И ПРЕСТАНАК
РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Члан 11.
(Оснивање школе)
(1) Основна школа је установа у којој
се обавља основни одгој и образовање ученика нормалног психичког и тјелесног развоја и ученика са
потешкоћама у психичком и тјелесном развоју, основно музичко образовање, додатно образовање надарених ученика и основно образовање одраслих.
(2) Основна школа може бити: редовна, специјална и паралелна (музичка).
(3) Основна школа има својство правног лица.
(4) Основну школу може основати до-
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(5) маће и страно правно или физичко
лице у свим облицима својине.
(6) Редовну основну школу, специјалну основну школу, паралелну (музичку) школу и специјални завод у
коме се организује одгојно-образовни рад за одређену категорију дјеце са сметњама у психичком или
тјелесном развоју (у даљем тексту:
основна школа) као јавну установу
у државној својини оснива Скупштина Кантона, у складу са принципима и стандардима утврђеним овим Законом, као и осталим условима и критеријима утврђеним прописима у области образовања.
(7) Основна школа се оснива у складу
са дугорочним програмом развоја
и концепцијом одгоја и основног
образовања, који доноси Скупштина Кантона, на приједлог општине.
(8) Изузетно, школу као јавну установу, може основати вјерска заједница, самостално или са другим правним или физичким лицем када
Скупштина Кантона оцијени да за
оснивање основне школе постоји
јавни интерес.
(9) Актом о оснивању основне школе
утврђује се назив, дјелокруг рада у
складу са наставним плановима и
програмима које доноси Министарство, уписно подручје, име и презиме директора школе у оснивању,
састав Комисије за избор првих наставника и друга питања од значаја
за рад основне школе.
(10)
Приватну школу могу основати
домаћа и страна физичка или правна лица у складу са принципима
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и стандардима утврђеним овим Законом и осталим условима и критеријима утврђеним у прописима у
области образовања.
(11)
Права и обавезе оснивача и основне школе утврђују се уговором, у
складу са актом о оснивању.
(12)
Ако је оснивач школе Скупштина Кантона, обавезе из претходног
става овог члана у име Скупштине
врши Влада Кантона.
(13)
Приватна школа може почети
са радом по добивању сагласности
ресорног министарства за примјену
одговарајућег плана и програма,
када, у складу с важећим прописима осигура и друге стандарде и услове који гарантују да ће ученици
добити одговарајуће образовање,
његу и сигурност у складу са специфичностима датих приватних школа у које спадају и вјерске школе.
(14)
Само међународне приватне школе могу имати наставне планове и
програме које у потпуности не покривају заједничко језгро наставних планова и програма.
(15)
Школа се не може основати у
сврху промовирања расних, националних, вјерских, сполних и других
предрасуда, нити своје функције
смије вршити на начин противан
Закону, односно на начин којим се
наведене предрасуде промовишу.
Члан 12.
(Педагошки стандарди и нормативи)
(1) Школа на подручју Кантона оснива се и ради у складу са Педагошким стандардима за основни одгој
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и образовање (у даљем тексту: Педагошки стандарди) и Нормативима школског простора, опреме, наставних средстава и учила за одгој
и основно образовање (у даљем
тексту: Нормативи).
(2) Оснивач основне школе осигурава
финансирање плата наставника, стручних сарадника, сарадника и других запослених, њихово усавршавање и обуку, образовање дјеце са
посебним потребама, експерименталне основне школе и школска такмичења, школске уџбенике и приручнике за обавезно основно образовање, активности организација,
удружења и установа од интереса
за основно образовање, превоз ученика који станују на удаљености
већој од четири километра од школе, одржавање простора школе, куповину школске опреме и учила
обављање обавезних љекарских и
систематских прегледа ученика.
(3) Педагошке стандарде и нормативе
из става (1). овог члана доноси Министарство.
Члан 13.
(Елаборат)
(1) Прије доношења акта о оснивању
основне школе, оснивач усваја елаборат о друштвено-економској оправданости оснивања основне школе (у даљем тексту: елаборат).
(2) Елаборат обавезно садржи доказе о
потреби друштва за образовањем и
одгојем ученика, опште и посебне
услове прописане Педагошким стандардима и нормативима, те финанасијска средства за оснивање и
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рад школе на подручју за које се
школа оснива.
Члан 14.
(Услови за оснивање школе)
(1) Основна школа се може основати:
a) ако је оснивач усвојио елаборат
о друштвено-економској оправданости оснивања школе
б) ако постоји довољан број ученика за формирање 15 одјељења за
редовну основну школу, 9 одјељења за специјалну основну школу и 6 одјељења за основну музичку школу;
ц) ако је осигуран одговарајући наставни кадар у складу са наставним плановима и програмима
за основни одгој и образовање;
д) ако су обезбијеђене одговарајуће
школске просторије, опрема и
наставна средства, у складу са
Нормативима;
е) ако су обезбјеђени услови за рад
у складу са Педагошким стандардима.
(2) Основна школа може се основати и
са мањим бројем ученика и одјељења од броја утврђеног у Педагошким стандардима уколико оснивач
утврди да постоји посебан интерес.
Члан 15.
(Комисија за припреме
и почетак рада школе)
(1) Оснивач је дужан, приликом оснивања основне школе, да формира
комисију која ће, у складу са овим
Законом, извршити припреме за
почетак рада и путем конкурса извршити избор првих наставника
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школе.
(2) Ако је оснивач основне школе Скупштина Кантона, комисију из става
1. овога члана именује Министарство.
(3) Ближи пропис о раду комисије из
става (1) овог члана доноси Министарство.
(4) Захтјев за утврђивање услова за почетак рада новоосноване школе подноси оснивач најкасније шест мјесеци прије почетка школске године.
Члан 16.
(Регистар основних школа)
(1) Основна школа се уписује у Регистар основних школа (у даљем тексту: Регистар), који води Министарство.
(2) Ближи пропис о поступку утврђивања услова о садржају и о начину
вођења Регистра доноси Министарство.
(3) У Регистар се може уписати само
основна школа која испуњава услове из члана 14. овог Закона.
(4) Основна школа уписује се у Судски
регистар и даном уписа стиче статус правног лица.
(5) Провјеру услова за упис у Регистар
основне школе врши комисија коју
формира Министарство, а на захтјев школе.
(6) Основна школа може почети са радом након уписа у регистре.
(7) Новооснована школа почиње са радом почетком школске године, ако
ванредне околности не наметну
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другачије рјешење.
(8) Основна школа која је уписана у
регистре издаје свједоџбе и друге
јавне исправе о завршеном образовању.
(9) Основна школа се брише из регистара када престане да испуњава услове прописане овим Законом.
Члан 17.
(Статусне промјене)
(1) Основна школа може вршити статусне промјене.
(2) Статусне промјене школа може вршити на крају школске године.
(3) Одлуку о статусним промјенама
школе доноси оснивач.
Члан 18.
(Уписно подручје)
(1) Влада Кантона, на приједлог општинског вијећа, утврђује уписно подручје са којег је редовна основна
школа обавезна да прими школске
обвезнике.
(2) Редовна основна школа може у свом уписном подручју организовати
подручне школе са једним или више одјељења у складу са Педагошким стандардима.
(3) Сви ученици у доби обавезног похађања наставе уписују се у школу
у уписном подручју у којем су настањени, односно школу која је најближа њиховом мјесту становања.
(4) Похађање одређене школе је обавезно, осим ако ученик не похађа пр-

28. април/травањ 2016.

иватну школу или је изузет од похађања школе, као што је то предвиђено овим Законом.
(5) На захтјев родитеља дјетета, Министарство може, у изузетним случајевима, дијете изузети од обавезе
похађања одређене школе из овог
члана, ако је то потребно да би се
заштитила права дјетета и ако се
нађе да је то у најбољем интересу
дјетета. Прелазак ће се извршити
на основу писаног документа који
се назива „одобрење преласка”, а
који директор школе у којој је дијете регистровано шаље директору
школе у коју ученик прелази.
(6) Ресорно Министарство издаје смјернице за одлучивање по захтјевима
из претходног става имајући у виду
да су смјернице у складу с принципима и правима утврђеним овим
Законом.
(7) Ученик који станује у установи за
социјалну заштиту похађа школу
која је најближа тој установи.
(8) На почетку школовања ученик се
региструје као ученик основне
школе коју похађа, у регистру који
школа води у те сврхе.
(9) Ученику основне школе који је пацијент у болници и из истог разлога не може похађати школу гдје је
регистрован, образовање ће бити
пружено у болници, односно у здравственој установи. Ученик који
станује код куће, али не може похађати наставу због тешког обољења
или дуже болести, услуге образовања пружаће школа у коју је дијете
уписано, уз одговарајућу помоћ ко-
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ју осигуравају квалификовани наставници и запослени у школи.
(10)
Школа је дужна осигурати сву
могућу помоћ родитељима и ученицима у складу с важећом регулативом, осигурати неопходне услове
за остваривање ових права, нарочито када се ради о избјеглицама,
расељеним лицима или повратницима.
(11)
Одредбе овог члана не односе
се на школе у приватној својини.
Члан 19.
(Образовање одраслих)
Влада Кантона одређује једну редовну основну школу сваке треће школске године на подручју Кантона за
основно образовање одраслих.
Члан 20.
(Јавност рада школе, печат
и натписна табла)
(1) Рад основне школе је јаван.
(2) Основна школа као јавна установа
у државној својини има свој печат,
са грбом Кантона, који се користи
као доказ аутентичности сваког
документа који школа издаје.
(3) Облик, величина и садржај печата
утврђују се правилима школе, уз
претходно прибављену сагласност
Министарства.
(4) Школа је обавезна на видном мјесту при улазу у школски објекат
истакнути натписну таблу која садржи назив и сједиште школе, а натписна табла школе која има статус
јавне установе, осим назива и сјед-

ишта, садржи и грб Кантона.
Члан 21.
(Удруживање послова)
Основне школе могу сарађивати и међусобно удруживати неке заједничке послове, с тим да свака основна
школа задржава својство правног лица.
Члан 22.
(Престанак рада школе)
(1) Основна школа престаје са радом:
a) ако не испуњава услове и задатке ради којих је основана,
б) ако се припоји другој школи или
споји са другом школом,
ц) ако се правоснажном одлуком
суда утврди ништавност уписа у
Судски регистар,
д) ако не постоји потреба за њеним
радом,
е) у другим случајевима одређеним
законом или актом о оснивању.
(2) Када Министарство утврди да основна школа не испуњава услове који су прописани овим Законом или
Педагошким стандардима и нормативима, одредиће рок у којем оснивач мора отклонити утврђене недостатке.
(3) Уколико недостаци не буду отклоњени, Министарство ће предложити оснивачу престанак рада школе.
(4) Ако оснивач не донесе акт о престанку рада основне школе у року
од три мјесеца од дана подношења
приједлога о престанку рада школе, Министарство проводи поступ-
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ак брисања школе из Регистра.
(5) У случају престанка рада основне
школе, оснивач је дужан да затеченим ученицима омогући наставак
и завршавање започетог одгоја и
образовања.
(6) Актом о престанку рада школе одредиће се рок престанка рада, који
не може бити прије завршетка школске године.
(7) Доношењем рјешења о престанку
рада школе покреће се поступак
брисања школе из Судског регистра.
(8) Престанак рада основне школе објављује се у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
(9) Уколико је оснивач основне школе
Скупштина Кантона, права и обавезе оснивача из ставова 2. 3. и 4.
овога члана врши Влада Кантона.
Члан 23.
(Примјена прописа о установама)
На оснивање, рад и престанак
рада основне школе примјењују се општи прописи о установама, уколико
овим Законом није другачије прописано.

III ОДГОЈНО-ОБРАЗОВНИ
РАД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Члан 24.
(Наставни план и програм)
(1) Одгојно-образовни рад је заједничка активност наставника и ученика
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која се остварује у јединственом процесу одгојно-образовног рада. Одгојно-образовни рад се организује
у складу са циљевима и задацима
одгоја и образовања и омогућава
заједничко и усклађено дјеловање
наставника и ученика, чији се односи заснивају на узајамном повјерењу и поштовању. Одгојно-образовни рад се остварује на основу наставног плана и програма за основне школе (у даљем тексту: наставни план и програм).
(2) Наставни план је школски документ којим се прописују одгојно-образовна подручја, односно наставни предмети који ће се изучавати у
основној школи, редослијед изучавања тих предмета по разредима,
седмични и годишњи фонд часова
за сваки предмет, а у вези с тим и
структура школске године.
(3) Наставни програм је школски
документ којим се прописује обим,
дубина и редослијед наставних
садржаја у поједином наставном
предмету.
(4) Наставним планом и програмом
утврђују се циљеви и задаци, садржаји, облици и поступци одгојнообразовног рада, извођење разредне и предметне наставе у појединим разредима или другим облицима наставе и обезбјеђује национална равноправност кроз посебне програме за националну групу предмета у основним школама свих облика својине.
(5) Наставне планове и програме за
све врсте школа доноси Министарство, у складу са заједничкиим језг-
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ром наставних планова и програма
и објављује их у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
(6) Заједничко језгро наставних планова и програма:
a) Обезбјеђује да се у одгојно образовном процесу развија однос
и осјећај припадности Босни и
Херцеговини,
б) Гарантује и обезбјеђује квалитетно образовање и достизање задовољавајућег стандарда знања,
вјештина и способности за сву
дјецу,
ц) Обезбјеђује досљедност квалитета стандарда образовања у свим школама,
д) Обезбјеђује примјену наставних
планова и програма који одговатају образовним потребама
дјеце на коју се односе,
е) Обезбјеђује слободу кретања и
једнак приступ образовању,
ф) Гарантује економичност и ефикасност у финансирању и раду
школе.
(7) Изузетно, наставни план и програм за предмет вјеронаука доноси
Министарство на приједлог вјерске
заједнице.
(8) Саставни дио наставног плана и
програма чине и специфични садржаји, чији обим не може бити већи од 30% у односу на заједничко
језгро наставних планова и програма.
(9) Специфичне садржаје утврђује наставничко вијеће на приједлог школског одбора, оснивача или вијећа
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родитеља, након прибављене сагласности Министарства.
(10)
Број, врста и трајање изборне и
факултативне наставе одређује се
годишњим програмом рада школе
у складу са наставним планом и
програмом и ресурсима којима школа располаже.
Члан 25.
(Посебни наставни
планови и програми)
(1) У редовној основној школи реализује се наставни план и програм за
ученике нормалног психичког и тјелесног развоја и посебно додатни
програм за надарене ученике, наставни план и програм за одрасле,
као и наставни план и програм за
дјецу и младе са посебним образовним потребама.
(2) Образовање одраслих организује се
за одређене предмете те за њихов
професионални и лични развој.
Наставни план и програм за одрасле садржи циљеве, задатке и образовни садржај, седмични и годишњи број сати и друге облике образовног рада као и начин и облик
извођења у складу са Законом о образовању одраслих Босанско–подрињског кантона Горажде.
(3) Дјеца и млади са посебним образовним потребама стичу образовање у редовним школама према програмима прилагођеним њиховим
индивидуалним потребама. Индивидуализирани програм, прилагођен њиховим могућностима и способностима, израдиће се за сваког
ученика уз обавезно одређивање
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дефектолошког и логопедског статуса.
(4) Задовољавање посебних образовних потреба одговорност је редовног
особља школе. Школа може додатно запослити наставнике и асистенте за дјецу са посебним потребама, да помогну у оваквом раду.
(5) Категорије, поступак идентификације, планирање и начин рада, профил, обука и професионални развој стручног кадра за рад са дјецом
и младима с посебним потребама и
друга питања, уредиће се правилником о одгоју и образовању дјеце с
посебним образовним потребама у
основној школи. Правилник доноси министар.
(6) Дјеца и млади са озбиљим сметњама и потешкоћама у развоју могу се
дјелимично или у цјелини образовати у специјалним одгојно-образовним установама или специјалним одгојно-образовним одјељењима у редовним основним школама,
у случајевима када је немогуће пружити образовање у редовним школама.
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(10)
Министарство може, на захтјев
школе, одобрити организовање и
рад специјалних одјељења, за образовање ученика са потешкоћама у
физичком и психичком развоју.
(11)
У специјалном одјељењу за образовање ученика са потешкоћама
у физичком и психичком развоју
реализују се одговарајући наставни
планови и програми.
Члан 26.
(Основно музичко образовање)
(1) У основној музичкој школи се реализује наставни план и програм за
основно музичко образовање.
(2) Основно музичко образовање траје
шест година уз претходно завршену једну годину припремног разреда.
(3) Паралелно основно образовање почиње након завршеног другог разреда основне школе.
Члан 27.
(Комбинована одјељења
и продужени боравак)

(7) У редовној основној школи може се
остварити и наставни план и програм за ученике са потешкоћама у
психичком и физичком развоју и
наставни план и програм за надарене ученике.

(1) Број ученика у одјељењу утврђује
се Педагошким стандардима.

(8) Реализација наставних планова и
програма из претходног става врши се у посебним одјељењима.

(3) Основна школа може организовати
продужени или цјелодневни боравак ученика, у складу с Педагошким стандардима, по програму који
доноси Министарство.

(9) Број ученика у посебним одјељењима утврђује се Педагошким стандардима.

(2) Основна школа може организовати
рад комбинованих одјељења разредне наставе од I до V разреда.

28. април/травањ 2016.
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Члан 28.
(Трајање наставе
у току школске године)

Члан 29.
(Почетак и организација наставе,
трајање часа и оптерећење ученика)

(1) Школска година траје од 1. септембра текуће до 31. августа наредне
године.

(1) Настава у првом полугодишту почиње првог септембра. Ако је први
септембар субота или недјеља, тада
настава почиње првог понедјељка
у септембру.

(2) Министарство прописује школски
календар за сваку школску годину
и објављује га најкасније 30 дана
прије почетка наставе.
(3) Настава у редовној и специјалној
основној школи изводи се по полугодиштима и траје 185 радних дана, односно 37 радних седмица, с
тим да се наставни програмски
садржаји планирају и реализују у
оквиру 175 наставних дана, односно 35 наставних седмица.
(4) Настава у завршном разреду школе, из преТходног става овог члана,
траје 175 радних дана, односно 35
радних седмица, с тим да се наставни програмски садржаји планирају и реализују у оквиру 165 наставних дана, односно 33 наставне
седмице, док настава за ученике
првих разреда траје 180 радних дана, односно 36 радних седмица, с
тим да се наставни програмски садржаји планирају и реализују у оквиру 170 наставних дана, односно
34 наставне седмице.
(5) Разлика у броју радних и наставних седмица користи се за реализацију посебних програмских садржаја, обиљежавања државних и вјерских празника, дана наставника,
културних, спортских и других активности школе, утврђених годишњим планом рада.

(2) Основна школа организује наставни процес, у правилу, у петодневној радној седмици.
(3) Наставни час у основној школи траје 45 минута, а у специјалној школи или одјељењу 40 минута.
Број часова у току радне седмице утврђује се наставним планом и програмом, с тим да у току дана ученици
од I до III разреда не могу имати више
од 4, односно 20 часова редовне наставе седмично, а од IV до VI разреда више од 6 часова редовне наставе дневно, односно 26 часова седмично, и од
VII до завршног разреда више од 6 часова редовне наставе дневно, односно
30 часова седмично.
Члан 30.
(Зимски одмор ученика)
(1) Зимски одмор за ученике основне
школе траје три седмице, прољетни одмор једну седмицу, а љетни
одмор од завршетка другог полугодишта до почетка нове школске
године.
(2) Зимски одмор користи се након
завршетка првог полугодишта.
(3) Министарство може одобрити, зависно од климатских или других
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услова, продужетак зимског одмора, а најдуже једну радну седмицу,
с тим да у току школске године буде остварен годишњи фонд наставних часова предвиђен наставним
планом и програмом и реализовани програмски садржаји.
(4) Прољетни одмор користи се у току
мјесеца априла.
(5) Основна школа ће приликом утврђивања распореда сати водити рачуна о обављању неодложних вјерских обавеза ученика и наставника,
што неће довести у питање одвијање редовног наставног процеса.
Члан 31.
(Прекид рада у току
школске године)
(1) Одгојно-образовни рад се не смије
прекидати у току полугодишта, односно школске године, изузев у
случају елементарних непогода,
епидемије и других посебно оправданих разлога, по одлуци Министарства.
(2) У случају прекида наставног процеса због обуставе рада, годишњи
фонд наставних часова, предвиђен
наставним планом и програмом,
мора бити надокнађен прије завршетка школске године.
(3) Завршетак првог полугодишта и
трајање зимског одмора за ученике
основних школа на подручју Кантона је, у правилу, истовремен и
регулише се календаром који доноси Министарство за сваку школску
годину.

28. април/травањ 2016.

Члан 32.
(Годишњи фонд
наставних часова)
(1) Основна школа је дужна да у току
школске године оствари наставни
план и програм, односно годишњи
фонд наставних часова.
(2) Ако се утврди да основна школа у
оквиру предвиђеног броја наставних седмица није остварила годишњи фонд наставних часова, мора
продужити наставу док се не оствари годишњи фонд наставних часова.
(3) Школа која не оствари предвиђени
годишњи фонд наставних часова,
не може издати документ о завршеном разреду, односно образовању.
Члан 33.
(Годишњи програм
рада школе)
(1) Рад школе у току школске године
утврђује се годишњим програмом
рада школе (у даљем тексту: годишњи програм), који садржи облике
и распоред одгојно образовног рада, обим и садржај рада, обавезе
наставника и стручних сарадника,
усмјеравање ученика, слободне активности ученика, као и друге активности.
(2) Годишњи програм рада доноси се
на основу јединствене методологије коју доноси Педагошки завод.
(3) Годишњи програм рада школе утврђује наставничко вијеће на приједлог директора, а доноси га шко-
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лски одбор. Школа је обавезна доставити Министарству и Педагошком заводу годишњи програм рада
школе најкасније до 30. септембра
за текућу школску годину.
(4) Писмену сагласност Педагошког
завода свака школа је дужна да обезбиједи до 10.10. за текућу школску
годину.
(5) Извјештај о успјеху у учењу и владању школа је дужна доставити
Министарству и Педагошком заводу на крају првог полугодишта, другог полугодишта и на крају школске године, а извјештај о раду на
крају школске године.
(6) Основна школа је дужна да у годишњи програм угради евиденцију о
подјели предмета и одјељења на
наставнике те евиденцију осталог
запосленог особља у школи.
Члан 34.
(Слободне активности ученика)
(1) У основној школи се организују
слободне активности ученика ради
продубљивања и развијања њихових стваралачких способности, стицања позитивних навика и вјештина.
(2) Задаци и програмски садржај слободних активности утврђују се годишњим програмом и правилима
школе, у складу са Педагошким стандардима.
(3) Слободне активности ученика остварују се преко друштава, секција,
клубова, дружина, група, ученичких задруга и других облика, а све
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се то остварује на принципу добровољности ученика осим у првој тријади, гдје су слободне активности
обавезне.
(4) Школа може организовати манифестацију или активност која није
утврђрна годишњим програмом,
уз претходну сагласност Министарства.
Члан 35.
(Ученичке задруге)
(1) Ученици школе могу, у складу са
Законом о ученичким и студентским задругама, организовати ученичку задругу.
(2) Ученичка задруга се може организовати са најмање 30 ученика основне школе.
(3) Средства ученичке задруге и средства остварена радом ученика или
школских радионица не улазе у укупан приход школе и на њих се не
плаћа порез, утврђен кантоналним
и другим прописима.
Члан 36.
(Вијеће ученика)
(1) У основној школи се обавезно формира вијеће ученика с циљем остваривања непосредне сарадње са
органима школе, локалном заједницом и невладиним организацијама.
(2) Узимајући у обзир доб ученика који похађају школу, школа им помаже да оснују вијеће ученика, чија је
функција да:
a) промовише интересе школе у
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заједници на чијој локацији се
школа налази,
б) представља ставове ученика наставничком вијећу школе,
ц) подстиче ангажман ученика у
раду школе и
д) информише школски одбор о
својим ставовима кад оцијени да
је то потребно, или по захтијеву
школског одбора, о сваком
питању које се односи на рад и
управљање школом.
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ба овог Закона у примјени наставне норме, дневног и седмичног оптерећења ученика часовима, начину оцјењивања, формирању одјељења и реализацији наставног плана
и програма.
(3) Оснивање и рад експерименталних
основних школа и проглашавање
постојећих школа експерименталним ближе се уређује прописом који доноси Министарство.

(3) Свако одјељење бира по једног представника у вијеће ученика школе.

Члан 39.
(Школски уџбеници)

(4) Начин и процедура оснивања и рада вијећа ученика утврђује се општим актима школе.

(1) У наставном процесу основне школе користе се школски уџбеници
и наставна средства, које одобрава
Министарство.

Члан 37.
(Излети, посјете, екскурзије,
школа у природи и логоровање)
Излети, посјете, екскурзије, школа у природи, логоровање, друштвено корисни рад и други облици одгојно-образовног рада предвиђени годишњим програмом, организују се и
изводе у оквиру радних дана, у складу
са начелима која утврђује Министарство.
Члан 38.
(Експериментална школа)
(1) Ради увођења нових облика и садржаја рада, Министарство може једну или више основних школа прогласити експерименталном или
основати експерименталну школу.
(2) За експерименталну школу може
се одобрити одступање од одреда-

(2) Школски уџбеник је основно наставно средство које обухвата садржаје из наставног плана и програма за основне школе и које је урађено на основу концепције уџбеника.
(3) У школи се поред уџбеника користи збирка задатака, приручник, радна свеска и друга стручна литература која прати уџбеник или је
његов саставни дио, израђена у складу са концепцијом уџбеника.
(4) За примјену наставног плана и програма морају се обезбједити одговарајући уџбеници.
(5) Запосленици у Министарству и
Педагошком заводу, због сукоба
интереса, не могу бити аутори наставних средстава и уџбеника који
се користе на подручју Кантона.
Министарство неће одобрити упо-
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требу наставних средстава у настави чији је аутор у сукобу интереса.
Члан 40.
(Правила школе)
(1) Основна школа има правила и друга акта у складу са законским прописима и колективним уговором
који усваја школски одбор уз претходну сагласност Министарства.
(2) Основни општи акт школе су правила школе.
(3) Правила школе садрже нарочито:
назив, сједиште и печат школе, податке о оснивачу, обавезе школе
према оснивачу, дјелатност школе,
орган управљања (број чланова,
начин избора, надлежност), орган
руковођења (избор, права и обавезе), орган контроле (избор, права и
обавезе), стицање и распоређивање
средства за рад, обавезне акте школе, начин остваривања јавности рада и друга питања значајна за рад
школе.
Члан 41.
(Етички кодекс)
(1) Етички кодекс дефинише начин
понашања, поштивање општих и
посебних моралних и етичких принципа од стране запосленика школе при обављању свакодневних послова и извршавања обавеза.
(2) Запосленик школе потписује изјаву
из које произилази да је упознат са
садржајем и да ће се придржавати
општих и посебних обавеза и принципа етичког кодекса.
(3) Етички кодекс из става (1) овог чла-
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на доноси Министарство.
Члан 42.
(Кућни ред)
(1) Школски одбор на приједлог наставничког вијећа школе доноси кућни ред.
(2) Кућним редом обавезно се утврђују:
a) правила и обавезе понашања у
основној школи, унутрашњем и
вањском простору,
б) правила међусобних односа
ученика,
ц) правила међусобних односа
ученика и запосленика школе,
д) правила међусобних односа запосленика школе,
е) забрана свих облика рекламирања и продаје производа који
нису у складу са етиком, начелима и циљевима образовноодгојног рада,
ф) правила сигурности и заштите
од социјално неприхватљивих
облика понашања, дискриминације, непријатељства и насиља,
г) начин поступања према имовини,
х) кодекс облачења ученика и запосленика и
и) друга питања битна за кућни
ред школе.
(3) У поступку доношења кућног реда
обавезно је да исти буде усаглашен
са етичким кодексом за упосленике
школе, који доноси Министарство.
IV АУТОНОМИЈА ШКОЛЕ
Члан 43.
(Аутономија школе)
(1) Школа ужива одговарајући степен
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аутономије у складу са важећим
прописима, а нарочито у погледу
запошљавања наставног, стручног
и другог кадра те слободе рада наставника.
(2) Школа поштује слободу наставника да изводе наставу на начин који
сматрају одговарајућим, при чему
се мора водити рачуна о стандардима и одрживости постојећих и примјени нових облика и метода у
наставном процесу.
(3) Школа пружа наставницима оптималну подршку при остваривању
професионалних стандарда у извођењу наставе.
Члан 44.
(Забрањене активности у школи)
(1) У школама је забрањено дјеловање
политичких странака и њихових
подмладака и кориштење школског простора у те сврхе.
(2) Организирање и реализирање изборног процеса од стране надлежног тијела у склопу општих и локалних избора је дозвољено у просторијама школе само у вријеме када
се у школи не реализира настава уз
сагласност Министарства.
(3) Наоружаним лицима забрањен је
приступ и боравак у просторијама
школе, без претходне сагласности
директора школе.
Члан 45.
(Синдикат школе)
(1) У школи се омогућава дјеловање
самосталног синдиката запослени-
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ка основног образовања БиХ, а преко синдиката школе.
(2) Синдикат школе дјелује у складу са
синдикалним потребама и колективним уговором.
(3) Дјеловање синдиката школе не може се ограничити одлукама органа
школе.

V

УЧЕНИЦИ
Члан 46.
(Упис ученика у школу)

(1) Упис у редовну основну школу обавља се у мјесецу мају на основу списка школских обвезника, који школи доставља надлежни орган општине или захтјева родитеља, а на
основу извода из матичне књиге
рођених и доказа о мјесту пребивалишта/боравишта.
(2) Упис у специјалну основу школу
ученика са тежим сметњама и потешкоћама у развоју врши се од мјесеца маја, а завршава се до краја
септембра, на основу налаза и мишљења комисије за оцјењивање способности и разврставања дјеце са
сметњама у психичком или тјелесном развоју и рјешења о категоризацији дјетета, које доноси служба
социјалне заштите у општини.
(3) Упис ученика у основну музичку
школу врши се на основу плана
уписа који доноси Министарство.
(4) Упис одраслих у основну школу
врши се најкасније десет дана прије почетка наставе за одрасле.
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(5) Основна школа је обавезна да, на
почетку школске године, упозна
ученике, родитеље и старатеље са
њиховим правима, односно дужностима и одговорностима утврђеним овим Законом и правилима школе.
Члан 47.
(Школска комисија)
(1) Оцјену способности дјеце при упису у редовну основну школу обавља школска комисија, а сачињавају
је психолог или педагог и два наставника разредне наставе те остали
стручни сарадници различитих
профила запослени у школи.
(2) Комисију из претходног става именује наставничко вијеће школе.
(3) Оцјену способности дјеце при упису у основну школу обавља школска комисија уз претходно прибављено љекарско увјерење о психофизичкој способности за похађање основне школе.
Члан 48.
(Образовање дјеце са посебним
образовним потребама)
(1) Образовање дјеце са посебним образовним потребама је од приоритетног јавног инереса и саставни је
дио јединственог образовног система.
(2) Основни циљ образовања дјеце са
посебним образовним потребама је
да се свим ученицима дају исте могућности учешћа и уживања користи од образовања и учешћа у друтву, на начин који се заснива на пр-
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инципу најбољег интереса дјетета.
(3) Образовање дјеце са посебним образовним потребама одвија се у редовним школама, на основу принципа интегрисаног и инклузивног
образовања, што значи да сви ученици, укључујући и ученике са посебним образовним потребама, имају право да буду у редовном разреду.
Члан 49.
(Љекарски прегледи у редовној
основној школи)
(1) Током редовног школовања организују се сљедећи обавезни љекарски прегледи:
a) у четвртом разреду преглед функције вида и
б) у осмом разреду систематски
преглед .
(2) Обавезе уписа у редовну основну
школу може се привремено ослободити школски обвезник нормалног
психофизичког и тјелесног развоја
на основу захтјева родитеља и мишљења наставника разредне наставе и педагога-психолога школе, најдуже до навршених седам, односно
осам година живота.
(3) Трошкови љекарских прегледа падају на терет оснивача.
Члан 50.
(Љекарски прегледи
у специјалној основној школи)
(1) У специјалну основну школу, односно специјално одјељење може се
изузетно уписати и школски обвезник са навршених десет година
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живота, на основу мишљења комисије, уз претходно прибављено љекарско увјерење за похађање основне школе.
(2) Током редовног школовања (у специјалној основној школи), организују се сљедећи обавезни љекарски
прегледи:
a) са навршених десет година живота преглед функције вида и
б) са навршених четрнаест година
живота систематски преглед.
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(2) На основу налаза и мишљења комисије из претходног става овог члана, ученик се уписује у одговарајућу основну школу, о чему се обавјештава Министарство.
Члан 53.
(Ученичка књижица)
(1) Основна школа уписаним ученицима на почетку образовања издаје
ученичку књижицу.

(3) Трошкови љекарских прегледа падају на терет оснивача.

(2) Ученичка књижица је јавна исправа којом се у току основног одгоја и
образовања доказује статус ученика основне школе.

Члан 51.
(Извјештај о упису)

(3) Образац ученичке књижице прописује Министарство.

(1) Редовна основна школа дужна је да
обави упис школских обвезника нормалног психичког и тјелесног развоја са одређеног уписног подручја
и Министарству поднесе извјештај
до 30. јуна текуће године.
(2) Основна школа одређена за образовање одраслих подноси Министарству извјештај о упису одраслих
најкасније десет дана након почетка наставе.
Члан 52.
(Промјене у току школовања)
(1) Када у току школовања у развоју
ученика наступе промјене које захтијевају прелаз из специјалне у редовну или из редовне у специјалну
основну школу, школа ће упутити
ученика у тој школској години комисији за оцјењивање способности
и разврставање дјеце са сметњама у
психичком и тјелесном развоју.

Члан 54.
(Преводница)
(1) Када дијете промијени мјесто становања и више не може једноставно
похађати школу у којој је регистровано, онда школа у уписном подручју у којем дијете тада станује
уписује такво дијете као ученика.
(2) Када ученик прелази из једне школе у другу, одредбе у вези са регистровањем ученика примјењују
се и на ту другу школу.
(3) Прелазак ученика из једне основне
школе у другу врши се на основу
писаног акта-преводнице, која се
доставља службеним путем.
(4) Ученици који су се школовали у
другом кантону, Републици Српској или Дистрикту Брчко уписују се
у основну школу у одговарајући
разред и настављају образовање
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под истим условима као и ученици
у Босанско-подрињском кантону
Горажде.
(5) Ученици који заврше поједине разреде основне школе у иностранству настављају образовање у сљедећем разреду, уз поступак еквиваленције свједоџбе који врши Министарство.
Члан 55.
(Изостанак са наставе због болести
или других оправданих разлога)
(1) Када ученик дуже времена, односно више од једне трећине планираних часова у наставној години, не
похађа наставу због болести или
других оправданих разлога те не
буде оцијењен, може полагањем
испита надокнадити изгубљено вријеме и стећи основно образовање
у редовном року.
(2) Организација, начин полагања испита ближе се уређује прописом
који доноси Министарство.
Члан 56.
(Оцјењивање ученика)
(1) Оцјењивање у основној школи је
јавно, континуирано, описно и бројчано.
(2) Описно оцјењивање се исказује помоћу скале општег постигнућа. Постигнућа ученика на скали су:
a) одлична постигнућа,
б) веома добра постигнућа,
ц) добра постигнућа,
д) задовољавајућа постигнућа,
е) минимална постигнућа.
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(3) Бројчане оцјене су: одличан (5), врлодобар (4), добар (3), довољан (2)
недовољан (1). Оцјена недовољан
(1) није пролазна.
(4) За ученике од другог до деветог разреда основне школе закључна бројчана оцјена из сваког предмета
појединачно изводи се на крају оба
полугодишта.
(5) За ученике првог разреда закључна
описна оцјена из сваког предмета
појединачно изводи се на крају оба
полугодишта.
(6) Оцјена из одређеног предмета искључиво се тиче образовног дијела,
док се за одгојни дио подузимају
одгојно-дисциплинске мјере.
(7) Напредовање, вредновање и оцјењивање ученика ближе се уређује
прописом који доноси Министарство.
Члан 57.
(Општи успјех ученика)
(1) Општи успјех ученика и резултати
напредовања ученика из наставних
предмета своде се на крају сваког
полугодишта, а за ученике упућене
на поправни испит и послије обављеног испита.
(2) Општи успјех ученика од другог до
деветог разреда утврђује се на основу закључених оцјена из предмета, док се за ученике првог разреда
резултати напредовања изводе појединачно по предметима без утврђивања општег успјеха.
(3) Закључну оцјену у разредној настави утврђује наставник разредне на-
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ставе на основу приједлога наставника који предају у том разреду.
(4) Закључне оцјене у предметној настави утврђује одјељенско вијеће, а
на приједлог предметног наставника.
(5) Приједлог оцјене предметног наставника из става 4. овог члана, у правилу, треба потврдити.
(6) Закључну оцјену у музичкој школи
из главног предмета - инструмента,
на крају I и II полугодишта утврђује комисија коју формира наставничко вијеће.
(7) Оцјену из наставних предмета на
крају сваког полугодишта обавезно
закључује и ученицима јавно у одјељењу саопштава предметни наставник.
(8) Наставничко вијеће основне школе
на крају полугодишта и на крају
школске године анализира рад и
резултате рада одјељења, одјељенских вијећа, наставника и школе у
цјелини.
Члан 58.
(Начин утврђивања општег
успјеха ученика)
(1) Општи успјех ученика утврђује се
на основу пролазних оцјена из свих
наставних предмета.
(2) Ученик је постигао општи успјех:
a) одличан (5) ако је постигао
просјечну оцјену најмање
4,50;
б) врло добар (4) ако је постигао
просјечну оцјену најмање
3,50;
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ц) добар (3) ако је постигао просјечну оцјену најмање 2,50;
д) довољан (2) ако је постигао
просјечну оцјену најмање
2,00.
(3) Ученику који има из једног или више наставних предмета закључену
оцјену недовољан (1) утврђује се
општи успјех недовољан (1).
(4) Општи успјех ученика утврђује се
аритметичком средином из свих
наставних предмета заокружен на
двије децимале.
(5) На основу општег успјеха утврђује
се општи успјех ученика у одјељењу, разреду и школи заокружен на
двије децимале.
(6) Ученик генерације проглашава се у
складу са критеријима дефинисаним у правилнику о избору ученика
генерације који доноси Министарство.
Члан 59.
(Надокнађивање
заостатака у учењу)
(1) Уколико ученик не успијева задовољити минималне стандарде, школа је дужна сачинити индивидуални програм надокнађивања заостатака у учењу, како би ученик остварио дефинисани минимум.
(2) Ученици I разреда, без обзира на
остварени ниво постигнућа, односно ученици II, III и IV који на крају
наставне године имају једну или
више оцјена недовољан (1) преводе
се у наредни разред.
(3) Ученик из претходног става који
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по трећи пут стекне услов за превођење у наредни разред понавља
разред који је посљедњи похађао.
(4) Родитељи, односно старатељи ученика из става 2. овог члана могу захтијевати да њихово дијете понавља разред без обзира на стицање
услова за превођење у наредни разред. Коначну одлуку о понављању
разреда доноси наставничко вијеће
школе.
(5) Ученик V, VI, VII, VIII и IX разреда
који на крају наставне године има
једну или двије оцјене недовољан
(1) упућује се на поправни испит у
августовском испитном року.
(6) Ученик V, VI, VII, VIII и IX разреда
који на крају наставне године има
више од двије оцјене недовољан (1)
понавља разред.
(7) Ученик који не задовољи на поправном испиту понавља разред.
(8) Ученик IX разреда који на крају наставне године има једну оцјену недовољан (1) може бити изузет од
одредбе из става 5. овог члана и по
властитом избору поправни испит
полагати у јунском или августовском испитном року.
(9) Ученику из претходног става који
се пријави да поправни испит полаже у јунском испитном року школа је дужна организирати полагање поправног испита. У случају да
на овом поправном испиту ученик
добије оцјену недовољан (1), упућује се да понови разред.
(10)
Ученик који је упућен да понови одређене разреде може задржа-
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ти статус редовног ученика у редовној основној школи до навршене
18. године живота (у специјалној
основној школи, односно специјалном одјељењу до навршене 21. године живота), а у случају немарног
односа према учењу и непримјереног понашања може, по одлуци
наставничког вијећа, изгубити статус редовног ученика школе с навршених 15 година живота, а у специјалној основној школи када наврши 19 година живота.
(11)
Организовање и начин полагања поправних испита ближе се уређује прописом који доноси Министарство.
Члан 60.
(Жалба)
(1) Родитељ, односно старатељ ученика има право жалбе на утврђену
оцјену или општи успјех на крају
другог полугодишта, односно на
крају школске године.
(2) Жалба се подноси у писаној форми
наставничком вијећу школе у року
од три дана од дана саопштавања
успјеха ученика.
(3) Наставничко вијеће у року од три
дана од дана пријема жалбе одлучује о жалби из претходног става.
(4) Ако наставничко вијеће усвоји жалбу, именоваће комисију која ће провјерити знање ученика у року од
два дана.
(5) Оцјена комисије је коначна.
(6) Жалбом се може тражити изузеће
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предметног наставника у раду комисије.
Члан 61.
(Владање ученика)
(1) У основној школи се оцјењује и владање ученика.
(2) Оцјене из владања су: примјерно,
врло добро, добро, задовољава и
лоше.
(3) Оцјену из владања у разредној настави утврђује наставник разредне
наставе, а у предметној настави одјељенско вијеће на приједлог разредника.
Члан 62.
(Завршетак два разреда
у току једне школске године)
(1) Ученик који показује изузетне способности и има одличан успјех са
просјечном оцјеном 5,00 и има примјерно владање може на захтјев родитеља или старатеља једанпут у
току школовања завршити два разреда, под условом и на начин утврђен правилима школе.
(2) Одлуку о захтјеву из става 1. овог
члана доноси наставничко вијеће
основне школе.
Члан 63.
(Ученици за изузетним
способностима)
(1) Школа ће, у складу са правилима
школе, ученицима који су од стране Министарства проглашени квалитетним или врхунским спортистима, те надареним ученицима, за
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поједине наставне области који су
стекли право учешћа на кантоналним, федералним, државним или
међународним такмичењима, одобрити одсуствовање са наставе ради припремања и учешћа на такмичењима.
(2) Ученицима из става (1) овог члана
школа ће омогућити да путем инструктивно-консултативне наставе
и полагањем испита у току школске године заврше одговарајући разред.
Члан 64.
(Свједочанство и увјерење)
(1) О завршеном основном образовању по одговарајућем наставном плану и програму основне школе ученику се издаје свједочанство.
(2) Уз свједочанство, школа издаје увјерење о завршеном VI, VII, и VIII разреду, као и лист професионалне
орјентације.
(3) Школа ученику са посебним образовним потребама, уз увјерења и
свједочанства, издаје и писани извјештај који описује постигнуте резултате у односу на циљеве из плана.
Члан 65.
(Дипломе за постигнуте резултате)
(1) Ученику који у току основног одгоја и образовања постигне одличан
успјех из свих наставних предмета
и има примјерно владање, издаје
се, поред свједочанства о завршеном основном образовању, у знак
признања и посебна диплома о по-

28. април/травањ 2016.

стигнутим резултатима.
(2) Образац посебне дипломе из претходног става доноси Министарство.

Члан 66.
(Похвале и награде)
Ради подстицања на што квалитетнијег успјеха, ученику који постиже
нарочите резултате у одгојно-образовном процесу и другим активностима у
основној школи могу се додјељивати
похвале и награде, под условима и на
начин утврђен правилима основне
школе.
Члан 67.
(Одгојно-дисциплинске мјере)
(1) У ченику који се непримјерено односи према учењу, наставницима,
другим ученицима, слободним активностима, школској имовини, као
и неоправданом изостајању са наставе могу се изрећи одгојнодисциплинске мјере.
(2) Одгојно-дисциплинске мјере су:
a)
б)
ц)
д)
е)

укор разредника,
укор одјељенског вијећа,
укор директора,
укор наставничког вијећа,
премјештај у друго одјељење исте школе,
ф) премјештај у другу најближу основну школу на подручју кантона (ова мјера се може изрећи
само за ученике од vi до iX разреда).
(3) Изречена одгојно-дисциплинска мјера повлачи снижавање оцјене из
владања. Одгојно-дисциплинска мјера важи за школску годину у којој
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је изречена, а може се у току школске године ублажити или укинути.
(4) Одгојно дисциплинске мјере изричу се поступно, осим у случајевима
теже повреде ученичких дужности.
(5) У случају дисциплинске мјере која
би могла имати значајног утицаја
на школовање дјетета, родитељи
или старатељи ученика могу поднијети писмену жалбу школском
одбору у року од 7 дана од дана
изрицања мјере.
(6) Ако родитељ или старатељ поднесе
жалбу у складу са овим чланом, извршење дисциплинске мјере одгађа се до одлуке по жалби.
(7) У одлучивању по жалби школски
одбор у року од 8 дана, може:
a) потврдити одлуку
б) преиначити одлуку и евентуално примијенити другу дисциплинску мјеру.
(8) Школа проводи одлуку школског
одбора у складу са претходним ставом.
(9) Уколико родитељи или старатељи
ученика нису задовољни одлуком
школског одбора, могу упутити
жалбу Министарству и одлука Министарства је коначна.
(10)
Ближе одредбе о повредама дисциплине, поступку за утврђивање
дисциплинске одговорности ученика, дужини изречене одгојно-дисциплинске мјере, њеном ублажавању и укидању и посљедичном
односу на оцјену из владања ученика и накнаду почињене матери-
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јалне штете утврђује се правилима
школе.
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прописом који доноси Министарство.

Члан 68.
(Евиденција и документација)

Члан 69.
(Јавне исправе)

(1) Основна школа води евиденцију и
документацију о одгојно-образовној дјелатности: матичну књигу, одјељенске књиге, регистре и сл.

Школа издаје јавне исправе на
основу података из службене евиденције и одговорна је за вјеродостојност
података садржаних у издатој јавној
исправи.

(2) Подаци у матичној књизи су трајне
вриједности.
(3) Свједочанства и дипломе о завршеном образовању, стечене по важећем наставном плану и програму и
издате од верификованих образовних установа, имају једнак статус
на цијелој територији БиХ.
(4) Вријеме образовања у одговарајућем образовном програму, које није
окончано додјелом свједочанстава
или дипломе, признаје се без условљавања за даљи наставак и завршетак образовања у том истом програму на цијелој територији БиХ.
(5) Ученик који прелази из једног образовног програма у други, у оквиру основног образовања, вријеме
образовања у претходном образовном програму признаје се за даљи
наставак образовања на цијелој територији БиХ у складу с наставним
планом и програмом и другим условима утврђеним важећим прописима.
(6) Садржај свједочанства, увјерења, ученичке књижице, листа професионалне оријентације и начин вођења документације и евиденције у
основној школи ближе се уређују

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА
Члан 70.
(Права и обавезе
родитеља/старатеља)
(1) Родитељи/старатељи (у даљем тексту: родитељи) имају право и обавезу старати се о одгоју и образовању своје дјеце.
(2) Родитељи имају право одабрати да
своју дјецу образују у јавној или приватној школи.
(3) Уколико родитељи уписују дијете
у јавну школу, обавезни су да поштују уписно подручје.
(4) Приватне школе, у погледу услова
и процедура, осигуравају једнаке
могућности за упис свим кандидатима.
(5) У остваривању својих права, родитељи не могу оганичити права своје дјеце да имају приступ и уживају корист од образовања примјереног њиховом узрасту и способностима.
(6) Своје право на избор образовања дј-
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еце родитељи не могу остваривати
на начин којим се промовишу предрасуде на расној, сполној, националној, језичкој, вјерској и свакој
другој основи, као и на начин противан овом Закону.
(7) Родитељи су обавезни својој дјеци
осигурати редовно похађање школе током периода обавезног школовања. У случају немара и неодговорног односа према овој обавези,
родитељи подлијежу санкцијама у
складу са Законом.
(8) Право и обавеза родитеља је редовно информисање, консултовање и
праћење образовног напретка своје
дјеце.
(9) Родитељи имају право и обавезу, у
интересу своје дјеце и путем својих
представника у школским органима и тијелима на свим нивоима одлучивања, учествовати у одлучивању о питањима од значаја за рад
школе и функционисању образовног система уопште.
(10)
За упис школских обвезника,
редовно похађање наставе и уредно извршавање обавеза ученика
према школи одговорни су родитељи, односно старатељи ученика.
Члан 71.
(Вијеће родитеља/старатеља)
(1) Родитељи/старатељи ученика имају право, а школа обавезу, помоћи
родитељима у оснивању и раду вијећа родитеља.
(2) Родитељи/старатељи ученика из
сваког одјељења бирају по једног
преставника у вијеће родитеља.
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(3) Вијеће родитеља се оснива за сваку
школску годину.
(4) Вијеће родитеља промовише интересе школе у заједници у којој се
школа налази; представља ставове
родитеља ученика школском одбору или било којој другој заинтересованој страни; подржава активно
учешће родитеља и заједнице у раду школе; предлаже чланове школског одбора из реда родитеља ученика; обавјештава школски одбор
и друге заинтересоване стране о ставовима вијећа родитеља кад год то
сматра неопходним, или по захтјеву школског одбора или друге заинтересоване стране, изјашњава се о
свим питањима везаним за рад и
руковођење школом; учествује у
припреми и реализацији одговарајућих пројеката који подржавају
и промовишу образовни рад у школи; развија комуникацију и односе између ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице.
(5) Састав вијећа родитеља, у највећој
мјери, одражава националну и сполну структуру родитеља/старатеља ученика.
(6) Ближи пропис о процедури оснивања и начину рада вијећа родитеља доноси Министарство.
VII НАСТАВНИЦИ
И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Члан 72.
(Послови наставника)
(1) Одгојно-образовни рад у школи
обављају наставници и стручни са-
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радници.
(2) Наставник обавља сљедеће послове:
a) остварује циљеве и задатке основног одгоја и образовања утврђене овим Законом и на основу
њега донесеним прописима и
другим актима,
б) планира и реализује наставни
план и програм у оквиру 40сатне радне седмице и годишњег програма рада школе;
ц) прати и вреднује успјех и владање ученика,
д) води педагошку евиденцију и
документацију о одгојно-образовном раду и ученицима,
е) сарађује са стручном службом
школе, родитељима ученика на
пословима одгоја и образовања,
ф) учествује у раду стручних органа школе ради унапређивања
рада школе и
г) извршава и друге обавезе које
произлазе из општих аката школе и годишњег програма рада
школе.
(3) Наставници и стручни сарадници
дужни су да предузимају мјере заштите права дјетета те да о сваком
кршењу тих права, посебно о свим
облицима насиља над дјететом, одмах обавијесте надлежне службе.
Члан 73.
(Профил и стручна спрема
наставника)
(1) Наставник у основној школи је лице које реализира настави план и
програм и којем је првенствени задатак одгој и образовање ученика.
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(2) Наставу у основној школи изводе
лица са завршеним најмање VI степеном стручне спреме као и лица
са завршеним најмање I циклусом
болоњског високообразовног процеса одговарајућег смијера.
(3) Профил и стручна спрема наставника у основној школи утврђује се
наставним планом и програмом за
сваки предмет појединачно, у зависности од врсте и типа основне школе, а профил и стручна спрема свих осталих радника утврђују се Педагошким стандардима и нормативима.
(4) Стручним сарадницима у основној школи сматрају се: педагог, психолог, педагог-психолог, библиотекар односно виши књижничар,
социјални радник и дефектолог.
Број стручних сарадника, профил
и стручна спрема, као и услови обављања њихових послова у основној школи утврђују се педагошким
стандардима.
(5) Број осталих радника у школи, профил и стручна спрема, као и услови обављања њихових послова у основној школи утврђују се Педагошким стандардима.
Члан 74.
(Пријем у радни однос)
(1) Наставници и стручни сарадници
бирају се на основу конкурса који
расписује школски одбор основне
школе, а на основу критерија за пријем наставника и стручних сарадника које доноси Министарство.
(2) Наставници и стручни сарадници
могу бити ангажовани на одређени
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временски период и без јавног конкурса у складу са Законом о раду.
(3) Наставници или стручни сарадници који немају прописане квалификације могу бити ангажовани у
школи на одређено вријеме у складу са Законом о раду под условом
да се на јавни конкурс није пријавио кандидат који испуњава услове
прописане овим Законом и другим
прописима.
(4) Због специфичности образовне дјелатности, школа може ангажовати
наставника-спољног сарадника на
уговор о извођењу часова наставе, с
тим да се исти може обнављати најдуже до краја школске године.
(5) Статус радника у школама за чијим радом је потпуно или дјелимично престала потреба у односу на
уговор о раду на неодређено вријеме, који су закључили са послодавцем, биће дефинисан правилником који доноси Министарство.
Члан 75.
(Љекарски преглед)
(1) Сви радници основне школе морају бити љекарски прегледани до
почетка наставе за ту школску годину.
(2) Садржај и начин периодичног љекарског прегледа утврђује Министарство у сарадњи са надлежним
Министарством за област здравства, а обављаће се у надлежним здравственим установама.
(3) Трошкови љекарског прегледа падају на терет оснивача.
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(4) Лице које болује од заразне или душевне болести, или је према налазу
стручног љекара постало овисник
о алкохолу или дрогама не може
радити у основној школи.
(5) Лице које је правоснажно осуђено
за кривично дјело које, с обзиром
на природу тог кривичног дјела,
такво лице чини несигурном или
на други начин неподобном за рад
с дјецом, неће бити именовано за
наставника, односно упослена у
школи.
(6) Ако се у току школске године установи да је наставник или други радник школе оболио од заразне болести или има озбиљне психичке
поремећаје, да је алкохоличар или
наркоман или има озбиљне поремећаје у понашању, биће удаљен из
процеса рада и упућен на лијечење.
(7) Правилима школе ближе се одређује поступак према лицу и његов
даљњи радни статус.
Члан 76.
(Распоред радног времена)
(1) Правилима основне школе и годишњим програмом рада школе утврђује се распоред радног времена
наставника, стручних сарадника и
сарадника у оквиру 40-сатне радне
седмице и кориштење годишњег
одмора, у складу са Педагошким
стандардима.
(2) Наставник у оквиру 40-сатне радне
седмице може имати највише 25
часова свих врста и облика непосредног одгојно-образовног рада ко-
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ји се остварују у основној школи.
(3) Изузетно, наставник може, најдуже
за једно полугодиште, под условима утврђеним правилима школе,
имати до 30 часова седмично непосредног одгојно-образовног рада са
ученицима, уз претходну сагласност Министарства.
(4) Дневно оптерећење наставника не
може бити дуже од шест часова, а
нити краће од два часа непосредног одгојно-образовног рада са ученицима.
(5) Норма часова у настави утврђује се
Педагошким стандардима.
Члан 77.
(Годишњи одмор)
(1) Наставници и стручни сарадници
користе годишњи одмор у вријеме
љетног распуста ученика, који траје најмање 30 радних дана, а остали
радници у складу са Законом о раду, овим Законом, колективним уговором и правилником о раду школе.
(2) Наставници и стручни сарадници
који због боловања и других оправданих разлога не искористе годишњи одмор у времену утврђеном ставом (1) овог члана могу користити
годишњи одмор до 30. јуна наредне године, а по могућности у току
зимског одмора ученика.
(3) Дужина кориштења годишњег одмора наставника и стручних сарадника ближе се уређује правилником о раду школе.
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Члан 78.
(Права и дужности наставника
и стручних сарадника)
(1) Право и обавеза наставника је да
организују и обављају непосредан
одгојно-образовни рад, прате, подстичу и помажу развој ученика, стално се стручно усавршавају и извршавају друге задатке утврђене овим Законом и актима школе.
(2) Концепцију стручног усавршавања
наставника из претходног става овог члана утврђује Педагошки завод.
(3) Наставник у основној школи је самосталан у извођењу наставе, избору облика и метода рада, у оквирима утврђеним наставним планом и програмом и другим релевантним законским и подзаконским
актима.
(4) Наставник има обавезу да се припрема за организацију и обављање
непосредног одгојно-образовног рада за час, односно наставну јединицу, као и друге облике одгојно-образовног рада.
(5) Наставници и стручни сарадници
обавезни су да се стручно усавршавају и континуирано едукују у току
цијелог радног вијека, с циљем квалитетног праћења, подстицања и
помагања у образовању и развоју
ученика и обављања других послова утврђених релевантним прописима.
(6) Наставник нема право обављати
инструкције уз надокнаду за ученике којима изводи наставу.
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Члан 79.
(Оцјењивање)
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ши у обзир релевантне чињенице
наведене у захтјеву.

(1) Рад наставника и стручних сарадника оцјењује се једном у двије године оцјенама: нарочито се истиче,
истиче се, добар, задовољава и не
задовољава.

(9) Наставник и стручни сарадник
има право жалбе на добијену оцјену и оцјењивање школском одбору, Министарству те надлежном
суду.

(2) Резултати оцјењивања рада наставника и стручних сарадника у основној школи омогућавају стицање
звања и напредовање наставника и
стручних сарадника под одговарајућим условима.

(10)
Ближе прописе о оцјењивању и
напредовању наставника и стручних сарадника и стицања звања доноси Министарство.

(3) Наставници могу стећи звања ментора, савјетника и вишег савјетника.
(4) Стручни сарадници могу стећи звања самостални стручни сарадник,
виши стручни сарадник и стручни
савјетник.
(5) Оцјењивање наставника и стручних сарадника врши директор школе на основу мишљења Педагошког завода и континуираног праћења рада наставника.
(6) Уколико се наставници и стручни
сарадници не припремају за рад и
стручно не усавршавају у складу са
овим Законом, оцјењују се оцјеном
„не задовољава”.
(7) Наставник и стручни сарадник који буде два пута оцијењен оцјеном
„не задовољава” не може више радити у настави.
(8) Лице на које се примјењује став 7.
овога члана може упутити захтјев
Министарству за повратак у наставу. Министарство може дозволити
повратак тог лица у наставу узев-

(11)
У случају престанка права наставника да обавља непосредни одгојно-образовни рад, основна школа
може таквог наставника распоредити на друге послове односно радне задатке, који одговарају његовој
стручној спреми.
(12)
Када наставник коме је престало право да изводи наставу не буде
распоређен на друге послове, оствариваће своја права сходно Закону
о раду.
(13)
Рад радника у административно-техничкој служби се оцјењује сваке године у складу са правилима
школе.
Члан 80.
(Приправник)
(1) Приправник је лице које први пут
заснива радни однос у школи у занимању за које се школовало, ради
стручног оспособљавања за самостални рад.
(2) Стручно оспособљавање за самосталан одгојно-образовни рад лица
ангажованих на пословима наставника и стручног сарадника из ста-
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ва (1) овог члана траје девет мјесеци, а највише двије године непосредног одгојно-образовног рада,
односно рада у основној школи, а
стручном испиту дужни су приступити у првом термину одређеном
за полагање стручног испита.
(3) Приправнику који не положи стручни испит у року престаје радни
однос у школи.
(4) Стручно оспособљавање за самосталан рад на пословима секретара
школе, библиотекара и других радника траје дванаест мјесеци.
(5) У току оспособљавања за самосталан одгојно-образовни рад, лицима
из ставова (1), (2) и (4) овог члана,
за пуно радно вријеме, припада плата у износу 80% плате радног мјеста за које се оспособљава.
Члан 81.
(Оспособљавање приправника
и волонтера за самосталан рад)
(1) Школа може примити лице на стручно усавршавање за оспособљавање за самосталан рад без заснивања радног односа (волонтерски
рад) у складу са законом.
(2) Наставничко вијеће школе утврђује
програм оспособљавања за самосталан рад и именује ментора лицу
из ставова (1) и (2) члана 80. овог
Закона и става (1) овог члана.
(3) Верификовање наставе наставника,
стручног сарадника и сарадника за
вријеме оспособљавања за самосталан одгојно-образовни рад врши
ментор.
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(4) До момента стицања услова за самосталан одгојно-образовни рад,
наставник, стручни сарадник или
сарадник ради по инструкцијама и
под надзором ментора.
(5) Стручни испит се полаже пред стручном комисијом коју именује Министарство.
(6) Начин оспособљавања за самостални рад, састав комисије пред којом
се полаже стручни испит, садржај
испита, начин одобравања полагања испита, издавање увјерења о положеном стручном испиту, као и
вођење евиденције, ближе се регулишу прописима које доноси Министарство.
VIII

СТРУЧНИ НАДЗОР
Члан 82.
(Стручни надзор)

(1) Стручни надзор се врши над организацијом, извођењем наставе и
другим облицима одгојно-образовног рада, радом наставника, стручних сарадника и сарадника у свим
основним школама ради континуираног унапређивања одгојно-образовног рада.
(2) Стручни надзор, поред осталог,
обухвата:
a) праћење примјене и реализације наставног плана и програма,
односно циљева и задатака, садржаја, обима, облика, метода и
поступака одгојно-образовног
рада,
б) праћење, проучавање и анализу
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система образовања и одгоја и
предлагање мјера за његово унапређење и развој,
ц) праћење и унапређивање наставне технике и технологије и
организовање обучавања и усавршавања наставника и сарадника за примјену нових наставних средстава и нове технологије,
д) праћење рада наставника, стручних сарадника и сарадника у
настави, као и рада директора и
помоћника директора основне
школе,
е) пружање стручне помоћи у планирању, програмирању и организацији одгојно-образовног рада, оцјењивању и напредовању
ученика, а посебно надарених
ученика.
(3) Стручни надзор врши Педагошки
завод.
(4) Изузетно, за наставни предмет вјеронауке стручни надзор врше Педагошки завод и вјерска заједница.
(5) Основна школа дужна је да омогући несметано обављање стручног
надзора и увид у документацију и
евиденцију која се води у школи.
Члан 83.
(Извјештај о стручном надзору)
(1) О обављеном стручном надзору
подноси се извјештај Министарству, школском одбору и наставничком вијећу основне школе.
(2) Вршење стручног надзора ближе се
регулише прописом који доноси
Министарство.

IX ШКОЛСКИ ОРГАНИ И ТИЈЕЛА
Члан 84.
(Орган управљања и орган
руковођења)
Орган управљања у основној
школи је школски одбор, а орган руковођења је директор основне школе.
Члан 85.
(Школски одбор)
(1) Основном школом управља школски одбор који има пет чланова.
(2) Предсједника и чланове школског
одбора именује и разрјешава Влада
Кантона.
(3) Школски одбор је одговоран за утврђивање и провођење политике
школе, генерално руковођење радом школе и ефикасно кориштење
кадровских и материјалних ресурса.
(4) Два члана школског одбора бирају
се из реда радника школе, један из
реда родитеља, односно старатеља
ученика, један из реда локалне заједнице на приједлог те заједнице,
а једног члана бира Влада Кантона.
(5) Састав школског одбора мора одражавати националну структуру ученика и родитеља, школског особља и локалне заједнице,
(6) Вршење дужности члана школског
одбора је добровољно и без накнаде. По истеку једног мандата члана
одбора од четири године, могућ је
реизбор на само још један мандат.
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(7) Директор, помоћник директора и
предсједник синдикалне подружнице школе не могу бити именовани у школски одбор школе.
Члан 86.
(Привремени школски одбор)
(1) Оснивач школе, односно Влада Кантона, може разријешити предсједника или члана школског одбора и
прије истека времена на које је именован ако утврди да је одговоран
за неуспјешан или незаконит рад
школе, на његов лични захтјев и у
другим случајевима предвиђеним
правилима школе.
(2) Уколико школски одбор не обавља
послове из своје надлежности, Министарство ће покренути поступак
разрјешења чланова постојећег и
именовања чланова привременог
школског одбора
(3) Привремени школски одбор именује се и у случају када се школски
одбор не може конституисати у складу са овим Законом или када се
поступак који претходи именовању
не оконча у законом утврђеном року.
(4) Мандат привременог школског одбора траје навише три мјесеца и
исти се не може поновити.
Члан 87.
(Надлежност школског одбора)
Школски одбор школе, поред
послова утврђених у овом Закону, обавља и сљедеће послове:
a) врши избор наставника и стру-
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чних сарадника,
б) одлучује о престанку права наставника, стручних сарадника и
сарадника на даљи одгојно-образовни рад,
ц) доноси одлуке о броју, организовању и укидању одјељења основне школе,
д) разматра остварење годишњег
програма рада и реализацију
наставног плана и програма,
е) усваја извјештаје о финансијском пословању,
ф) одлучује о приговору родитеља,
односно старатеља ученика на
рад наставника, стручних сарадника и сарадника,
г) разматра одлуке и препоруке
наставничког вијећа и синдиката и вијећа радника о предузетим мјерама,
х) одлучује о приговорима и жалбама радника,
и) врши и друге послове утврђене
актима школе.
Члан 88.
(Директор)
(1) Основном школом руководи директор.
(2) Школски одбор школе расписује
конкурс за директора школе, који
се објављује у дневном листу.
(3) Директор школе именује се на период од четири године.
(4) Исто лице може бити именовано за
директора школе, чији је оснивач
Скупштина Кантона, највише два
пута узастопно у истој школи.
(5) За директора школе може бити им-
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еновано лице, које, поред општих
услова, испуњава и услове:
а)

за наставника или педагога
школе,
б) има одговарајући ниво образовања – висока стручна спрема
најмање VII степена стручне спреме, односно најмање I циклус
Болоњског
високообразовног
процеса и стручно звање у одређеној области,
ц) има најмање пет година радног
искуства на пословима наставника или педагога школе послије
стицања одговарајуће стручне
спреме потребне за именовање
директора,
д) има звање најмање наставник
ментор,односно самостални стручни сарадник.
е) истиче се организационим способностима.
(6) Конкурс за директора основне школе садржи одговарајуће услове из
претходног става, трајање конкурса, поступак и трајање избора кандидата и начин обавјештавања кандидата о резултатима конкурса.
(7) Кандидат за директора основне
школе, уз пријаву на конкурс, доставља и свој програм рада и развоја
школе за период на који се именује.
(8) Након проведене процедуре конкурса, школски одбор, на основу прибављеног мишљења Педагошког
завода и сагласности Министарства, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове конкурса.
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Члан 89.
(Сметње за именовање
директора школе)
За директора школе не може
бити именовано лице:
а) против којег се води кривични
поступак,
б) на које се односи члан IX.(1). Устава Босне и Херцеговине,
ц) које је члан или обавља послове
у органима политичких странака или фондацијама које су
повезане са политичким странкама,
д) које има директан финансијски
или други лични интерес у
школи у којој се кандидује који
би могао довести до сукоба интереса са његовом дужношћу
директора,
е) које обавља дужност предсједника или члана управног одбора друге јавне установе која се
финансира из Буџета оснивача,
ф) којем је у посљедње три године
прије дана објављивања огласа
био отказан уговор о раду због
дисциплинске
одговорности
или којем је у истом периоду
изречена дисциплинска мјера
отпуста из државне службе.
г) које је због своје кривице било
разрјешено дужности директора неке од образовно-одгојних
установа у посљедњих десет година.
Члан 90.
(Избор и именовање
директора школе)
(1) Директора основне школе, која има
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статус јавне установе, бирају непосредним тајним изборима родитељи, старатељи и радници школе.
(2) Школски одбор за директора школе именује оног кандидата који је
добио највећи број гласова бирача
који су изашли на изборе.
(3) У случају да два или више кандидата добију исти број гласова, организоваће се други круг избора за
кандидате са истим бројем гласова
у року од седам дана од дана одржаних избора.
(4) Ако се на конкурс пријавио само један кандидат који испуњава услове
конкурса и који је добио позитивно
стручно мишљење Педагошког завода и сагласност Министарства,
школски одбор ће именовати тог
кандидата за директора школе без
провођења избора.
(5) Раднику који је именован за директора основне школе школа у којој
је био запослен дужна је, на његов
захтјев, обезбиједити мировање његових права и обавеза из радног односа, а најдуже 4 године од дана
именовања.
(6) Поступак и процедура избора директора основне школе уређује се
посебним прописом који доноси
Министарство.
(7) Критерије на основу којих Педагошки завод даје мишљење, Министарство сагласност, а школски одбор утврђује листу кандидата за директора школе, доноси Министарство уз претходну сагласност Владе.
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Члан 91.
(Вршилац дужности директора)
(1) Уколико процедура именовања директора није окончана до истека
мандата, школски одбор ће, без конкурса, именовати вршиоца дужности директора из реда наставног
особља или педагога школе.
(2) Вршилац дужности директора има
сва права и дужности директора.
(3) Вршилац дужности директора руководи основном школом до именовања директора, а најдуже шест
мјесеци.
Члан 92.
(Надлежност директора)
Директор школе обавља сљедеће послове:
а) руководи радом школе;
б) заступа и представља школу према трећим лицима и одговара
за законитост рада школе;
ц) предлаже програм одгојног–образовно рада и предузима одговарајуће мјере за њихову реализацију;
д) одлучује о распоређивању радника школе на одређене послове и задатке те утврђује оцјену о
њиховом раду, у складу са општим актима школе;
е) прима у радни однос остале раднике
ф) подноси Министарству, Педагошком заводу и школском одбору извјештај о успјеху и постигнутим резултатима одгојно-образовног рада у школи;
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г) реализује наставу или друге облике непосредног одгојно образовног рада у складу са наставним планом и програмом у обиму утврђеном годишњим програмом рада школе;
х) одговара школском одбору за свој рад и резултате рада школе;
и) извршава одлуке стручних органа и органа управљања;
ј) предлаже правилник о унутрашњој организацији школе и друге опште акате школе;
к) одлучује о правима и обавезама
радника из радног односа у школи;
л) подноси полугодишње извјештаје о извршењу одобреног буџета школе по врстама трошкова
и изворима средстава,
љ) врши и друге послове у складу
са законом и правилима школе.
Члан 93.
(Оцјена рада директора)
(1) Рад директора школе оцјењује Педагошки завод. Ближи пропис о оцјењивању рада директора школе
доноси Министарство на приједлог
Педагошког завода.
(2) Уколико је рад директора школе
након истека мандата, а по распоређивању на послове наставника
или педагога, оцијењен нарочито
успјешним, стиче више стручно звање.
Члан 94.
(Разрјешење директора)
(1) Школски одбор може разријешити
директора школе која има статус
јавне установе или се финансира
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из Буџета Кантона и прије истека
времена на које је именован:
а) на захтјев директора,
б) ако утврди да је рад директора
неуспјешан у реализацији годишњег програма рада школе,
ц) ако организација рада школе
није усклађена са Педагошким
стандардима,
д) ако не предложи финансијски
план на вријеме у складу са смјерницама за израду финансијског плана који доноси Влада Кантона,
е) ако не спроводи одлуке Министарства, Владе Кантона и оснивача,
ф) ако утврди да је одговоран за
неуспјешан или незаконит рад
школе,
г) ако прикупља средства и располаже истим супротно одредбама прописа о мјерилима за кориштење прихода буџетских корисника из области основног
образовања,
х) ако не обустави од извршења
акт школског одбора који је у супротности са Уставом или законом као и појединачни акт којим се наноси штета школи,
и) ако се изврши именовање супротно одредбама овог Закона,
ј) ако испуњава законске услове за
престанак уговора о раду,
к) у другим случајевима утврђеним
законом или правилима школе.
(2) Уколико школски одбор не разријеши директора, а Министарство
процијени, на основу извјештаја
инспектора, да су се стекли услови
за разрјешење из става (1) овог члана, Министарство је дужно пред-
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ложити Влади Кантона распуштање школског одбора и именовање
привременог школског одбора.
Члан 95.
(Приједлог за пријевремено
разрјешење директора)
(1) Приједлог за пријевремено разрјешење директора у поступку утврђивања одговорности из разлога утврђених чланом 98. став (1), од тачке б) до тачке ј), може дати оснивач, Министарство или најмање три
члана школског одбора.
(2) Школски одбор може донијети одлуку о пријевременом разрјешењу
директора до окончања поступка
утврђивања одговорности и уз сагласност оснивача приватне школе,
односно уз сагласност Министарства за школу у статусу јавне установе.
Члан 96.
(Помоћник директора)
(1) Основна школа, у складу са Педагошким стандардима, може на пословима руковођења, општим актом,
утврдити послове помоћника директора.
(2) Избор помоћника директора врши
школски одбор, на приједлог директора, и уз сагласност Министарства.
(3) Поступак избора помоћника директора, његова овлаштења и дужности утврђују се правилима школе.
Исто лице може бити поново именовано за помоћника директора основне школе на још један узастопни мандат.
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X СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Члан 97.
(Стручни органи школе)
У основној школи образују се
стручни органи:
a) наставничко вијеће које сачињавају директор, помоћник директора, наставници и стручни
сарадници школе,
б) одјељенско вијеће које сачињавају наставници одјељења,
ц) стручни активи наставника одређених наставних области.
Члан 98.
(Надлежности наставничког вијећа)
(1) Радом наставничког вијећа руководи директор основне школе.
(2) Наставничко вијеће обавља сљедеће послове:
a) доноси одлуке о реализацији
одгојно-образовног рада,
б) прати остваривање наставног
плана и програма и предузима
мјере за његово извршавање и о
томе подноси извјештај школском одбору,
ц) препоручује набавку стручних
часописа и друге стручне литературе,
д) утврђује приједлог и разматра
реализацију годишњег програма
рада школе, програм стручног
усавршавања наставника и стручних сарадника, програм рада
стручних органа и комисија,
е) врши избор облика наставе и сагласно томе врши распоред ученика и подјелу предмета на
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наставнике, односно врши распоред рада у радној седмици,
ф) анализира успјех ученика и рад
одјељенских вијећа,
г) одређује руководиоце одјељенских вијећа и стручних актива,
х) анализира рад наставника, стручних сарадника и сарадника
и предлаже мјере за унапређивање одгојно-образовног рада,
и) именује комисије за полагање
испита,
ј) разматра извјештај о полагању
испита,
к) разматра извјештаје о извршеном стручном надзору,
л) предузима одговарајуће мјере и
стара се о извршењу тих мјера,
м) одобрава ученику завршавање
два разреда у току једне школске године,
н) стара се о професионалном усмјеравању ученика,
о) стара се о заједници ученика
школе,
п) разматра одгојно-дисциплинске
мјере и доноси одговарајуће одлуке,
q) именује комисију за упис ученика,
р) доноси одлуку о прихватању
плана стажирања и именује ментора приправнику и волонтеру
с) усваја извјештај ментора о реализацији плана стажирања приправника и волонтера,
т) обавља и друге послове утврђене законом и актима школе.
Члан 99.
(Надлежност одјељенског вијећа)
(1) Радом одјељенског вијећа руководи
разредник.
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(2) Одјељенско вијеће обавља сљедеће
послове:
a) анализира успјех ученика и рад
наставника у одјељењу,
б) прати развој ученика,
ц) непосредно учествује у професионалној оријентацији ученика,
д) одлучује о програмима за надарене ученике, за ученике који заостају у напредовању и облицима наставе који ће се примјењивати у разреду у цјелини, или
за појединачне групе ученика,
или ученике појединачно,
е) усклађује рад наставника у одгојно-образовном процесу,
ф) утврђује, у предметној настави,
закључне оцјене ученика,
г) анализира рад наставника, стручних сарадника и сарадника и
предлаже мјере за унапређивање одгојно-образовног рада,
х) доноси и изриче стимулативне
и педагошке мјере
и) врши и друге послове утврђене
Законом и актима школе.
Члан 100.
(Стручни актив)
(1) У основној школи образују се стручни активи, чији су чланови наставници одређених наставних области.
(2) Стручним активом руководи предсједник стручног актива.
(3) Стручни актив обавља сљедеће послове:
a) прати реализацију наставног
плана и програма и предлаже
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мјере за његово унапређење,
б) предлаже измјене наставног плана и програма у складу са технолошким развојем и достигнућима у тој области,
ц) даје приједлог директору у вези
са подјелом предмета на наставнике,
д) учествује у изради и избору програма стручног усавршавања
наставника,
е) активно учествује у раду асоцијације стручних актива основних школа из исте наставне области,
ф) ради на усавршавању и уједначавању критерија за оцјењивање резултата рада ученика.
(4) Начин рада стручних органа регулише се пословником о раду стручних органа школе.
(5) Координацију рада кантоналних
стручних актива врши Педагошки
завод.
XI

ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ
КАНТОНА У ОСНОВНОМ
ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ
Члан 101.
(Потребе и интереси Кантона)

Потребе и интереси Кантона у
основном одгоју и образовању, у смислу овог Закона, су:
a) одгој и основно образовање школских обвезника у редовним
основним школама,
б) одгој и основно образовање школских обвезника у специјалним основним школама и специ-
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јалним одјељењима,
ц) основно образовање и одгој ученика у паралелним основним
школама,
д) додатно образовање надарених
ученика у редовним основним
школама, паралелним основним школама, односно одјељењима тог образовања у редовним
школама,
е) стручно усавршавање наставника,
ф) издавање уџбеника, приручника и друге стручне литературе
за потребе основне школе.
Члан 102.
(Финансирање рада основних школе)
(1) Оснивач школе осигурава средства
потребна за оснивање школе, њен
рад у складу са стандардима за школе, а нарочито осигурава финансирање сљедећег:
a) плате наставника, стручних сарадника и сарадника и других
радника,
б) њихово стручно усавршавање и
обуку,
ц) образовање дјеце са посебним
потребама,
д) школска такмичења,
е) рад експерименталне школе и
вјежбаонице,
х) одржавање простора школе, куповину школске опреме и учила.
(2) Рад основних школа финансира се
на сљедећи начин:
a) школа чији је оснивач Скупштина Кантона, финансира се из
Буџета Кантона
б) школа чији је оснивач домаће
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и/или страно физичко или правно лице, финансира се из средстава оснивача.
ц) школа чији је оснивач домаће
или страно физичко или правно лице, а за чијим радом је
Скупштина Кантона исказала
јавни интерес, финансира се из
Буџета Кантона и средстава оснивача.
(3) Финансирање школа из става (2)
тачке ц) се врши на основу уговора
о међусобним правима, обавезама
и одговорностима оснивача.
(4) Школа стиче средства за рад од
накнаде за обављање интелектуалних, образовних и других услуга,
од личног учешћа корисника услуга, продајом материјалних добара
и из других извора, под условима
одређеним законом или актом о оснивању школе. Школа може стицати приход и продајом производа
које ученици произведу.
(5) Новац или средства стечена на начин из става (4), овог члана, се засебно евидентирају и користе за финансирање побољшања стандарда
наставника и ученика, стручно усавршавање радника школе у организацији Педагошког завода или
Министарства, опремања учионица, одржавања школског простора,
куповину опреме и учила и сл.
Члан 103.
(Заштита имовинских интереса)
Имовинске интересе школе чији је оснивач или суоснивач Скупштина Кантона у поступцима пред судом
или другим надлежним органом зас-
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тупа Кантонално правобранилаштво.
XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 104.
(Казнене одредбе)
Новчаном казном од 1.000 до
4.000 КМ казниће се за прекршај основна школа ако:
a) отпочне са радом прије него
што је уписана у Регистар основних школа који води Министарство (члан 16. став 1.)
б) изда свједочанство или другу јавну исправу о завршеном образовању прије него што је уписана у Регистар основних школа
(члан 16 став 8.)
ц) изводи наставу по наставном плану и програму који није донио
надлежни орган (члан 24. став
5.)
д) без одлуке органа управе надлежног за образовање прекине наставу (члан 31. став 1.)
е) се у школи употребљавају уџбеници и наставна средства која
није одобрио надлежни орган
(члан 39. став 1.)
ф) не упише дјецу са свог уписног
подручја у предвиђеном року
(члан 46. став 1.)
г) извјештај о упису не достави надлежним органима у прописаном року (члан 51. став 1.)
х) не упути ученика на комисију,
најкасније до краја школске године, у текућој години, када
код њега наступе промјене које
захтјевају пријелаз из специјалне у редовну или из редовне у
специјалну основну школу (чл-

Број 5 – страна 854

28. април/травањ 2016.

ан 52.)
и) не упише ученика који је доселио на уписно подручје школе,
на основу преводнице коју попуњава школа из које је дошао
(члан 54. )
ј) обави испите супротно прописима (члан 55. и 59.)

ф) не организује љекарски систематски преглед радника прије
почетка школске године (члан
75. став 1.)
г) не изврши вредновање рада наставника и стручних сарадника
у предвиђеном року (члан 79.
став 1.)

За прекршаје из претходног става овог члана казниће се и одговорно
лице у основној школи новчаном казном од 400 до 1.000 КМ.

(2) За прекршаје из претходног става
казниће се одговорно лице у основној школи новчаном казном од 300
до 800 КМ.

Члан 105.
(Казнене одредбе)

Члан 106.
(Казнене одредбе)

(5) Новчаном казном од 500 до 2.000
КМ казниће се за прекршај основна
школа ако:

(1) Новчаном казном од 100 до 500 КМ
казниће се за прекршај родитељ,
односно старатељ ако не упише дијете у основну школу, односно ако
дијете не похађа наставу (члан
70.став 10.)

a) ученици имају више од наставним планом и програмом предвиђених часова у току једне
наставне седмице, односно у
току једног дана (члан 29. став
4.)
б) не продужи наставу када није
реализовани годишњи фонд наставних часова и реализовани
програмски садржаји (члан 32.
став 2.)
ц) цне донесе годишњи програм
рада за текућу школску годину
у предвиђеном року, односно
не прибави писмену сагласност
на годишњи програм рада школе (члан 33.)
д) не врши редовно оцјењивање
ученика на начин утврђен овим
Законом (члан 56. став 1.)
е) не води прописану документацију и евиденцију (члан 68. став
1.)

(2) Уколико ни послије извршене казне родитељ не упише дијете у основну школу, односно ако дијете не
похађа наставу, казне се понављају,
а школа је обавезна обавијестити
Министарство за социјалну политику, здравство, избјегла и расељена лица Кантона, ради подузимања активности из њихове надлежности.

XIII НАДЗОР НАД
ЗАКОНИТОШЋУ РАДА
Члан 107.
(Надзор над радом школе)
(1) Надзор над провођењем овог Закона и прописа донесених за његово
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провођење врши Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над радом
установа основног образовања врши кантонална инспекција за образовање.
XIV ПРЕЛАЗНЕ
И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 108.
(1) Основне школе су дужне да ускладе своју организацију, дјелатност и
акта у складу с одредбама овог Закона, у року од шест мјесеци од његовог ступања на снагу.
(2) Министарство ће у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог
Закона донијети прописе који су
дефинисани овим Законом.
(3) Педагошки завод ће у року од годину дана од дана ступања на снагу
овог Закона донијети прописе који
су дефинисани овим Законом.
(4) До доношења прописа из овог члана, примјењиваће се досадашњи
прописи уколико нису у супротности са овим Законом.
Члан 109.
(1) Министарство ће донијети сљедеће
подзаконске акте:
a) Наставне планове и програме
из члана 24. овог Закона,
б) Педагошке стандарде и нормативе из члана 12. овог Закона.
(2) Наставни планови и програми, Педагошки стандарди и одговарајући
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нормативи за основне редовне и
основне специјалне школе из претходног става овог члана примјењују се од I до IX разреда основне школе.
(3) До доношења аката из овог члана,
примјењиваће се досадашњи прописи, уколико нису у супротности
са овим Законом.
Члан 110.
(Мандат чланова школског
одбора и директора)
(1) Мандат чланова школског одбора
затечених на дужности на дан ступања на снагу овог Закона траје до
истека мандата на који су изабрани.
(2) Мандат директора школе затеченог на дужности на дан ступања на
снагу овог Закона траје до истека
мандата на који је изабран.
Члан 111.
(Задржавање права
и обавезе оснивача)
Скупштина Кантона задржава
права и обавезе оснивача према постојећим школама, које имају статус јавне
установе, преузета ранијим прописима.
Члан 112.
(Престанак важности
ранијих прописа)
Ступањем на снагу овог Закона,
односно почетком његове примјене,
престаје се примјењивати Закон о основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/04, 6/09 и 1/15),
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као и сви подзаконски акти донесени
на основу наведеног Закона.
Члан 113.
(Ступање на снагу Закона)
Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“, a примјењује се од почетка школске 2016/2017. године.
Број:01-02-317/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.

270
Na osnovu poglavlja IV odjeljak
A člana 23. stav (b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene
novine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde”, broj: 8/98, 10/00 i 5/03), člana
59. stav 3. Okvirnog Zakona o osnovnom
i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini "Službeni glasnik BiH", broj:18/03),
člana 106. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08 i 1/15), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 13. redovnoj sjednici, održanoj
25. aprila 2016. godine, d o n o s i:
ZAKON
O OSNOVNOM ODGOJU
I OBRAZOVANJU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet zakona)
(1) Ovim zakonom uređuje se obavljanje

djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja osnivanje, rad i prestanak rada
osnovne škole, odgojno-obrazovni rad
osnovne škole, autonomija škole, prava i obaveze učenika i njihovih ro-ditelja – staratelja, status nastavnika i
drugih zaposlenika škole, stručni nadzor, način imenovanja i nadležnosti
školskog organa i tijela i druga pitanja u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja.
(2) Izrazi koji se u ovom zakonu koriste
za lica u muškom rodu su neutralni i
odnose se na muška i ženska lica.
Član 2.
(Svrha odgoja i obrazovanja)
(1) Svrha osnovnog odgoja i obrazovanja
je da kroz optimalni intelektualni, fizički, moralni i društveni razvoj pojedinca, a u skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima, doprinese
stvaranju društva zasnovanog na vladavini Zakona i poštivanju ljudskih
prava, te doprinese njegovom ekonomskom razvoju koji će osigurati najbolji životni standard za sve građane.
(2) Osnovni odgoj i obrazovanje je sastavni dio odgojno-obrazovnog sistema
u Bosni i Hercegovini i osnova za dalji odgoj i obrazovanje.
Član 3.
(Opšti ciljevi obrazovanja)
(1) Opšti ciljevi osnovnog odgoja i obrazovanja proizilaze iz općeprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sistema zasnovanih na specifičnostima nacionalne, historijske, kulturne
i vjerske tradicije naroda i nacionaln-
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ih manjina koje žive u Bosansko–podrinjskom kantonu Goražde ( u daljem
tekstu Kanton) .
(2) Opšti ciljevi obrazovanja su:
a) omogućavanje pristupa znanju
kao osnovi za razumijevanje sebe,
drugoga i svijeta u kojem se živi;
b) osiguravanje optimalnog razvoja
za svaku osobu uključujući i one s
posebnim potrebama, u skladu sa
njihovim uzrastom, mogućnostima i mentalnim i fizičkim sposobnostima;
c) promocija poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, i pripreme svake osobe za život u društvu koje poštuje principe demokratije i vladavine zakona;
d) razvijanje svijesti o pripadnosti
državi Bosni i Hercegovini, vlastitom kulturnom identitetu, jeziku i
tradiciji, na način primjeren civilizacijskim tekovinama, upoznajući
ih i uvažavajući druge i drugačije,
poštujući različitosti i njegujući
međusobno razumijevanje, toleranciju i solidarnost među svim ljudima, narodima i zajednicama u
BiH i svijetu;
e) osiguranje jednakih mogućnosti
za obrazovanje i mogućnosti izbora na svim nivoima obrazovanja,
bez obzira na spol, rasu, nacionalnu pripadnost, socijalno i kulturno porijeklo i status, porodični
status, vjeroispovijest, psihofizičke i druge lične osobine;
f) postizanje kvalitetnog obrazovanja za građane;
g) postizanje standarda znanja koji
se mogu komparirati na međunarodnom, odnosno evropskom ni-
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vou koji osiguravaju uključivanje
i nastavak školovanja u evropskom obrazovnom sistemu;
h) podsticanje cjeloživotnog učenja.
(3) Osnovno odgoj i obrazovanje je bitan
činilac razvoja društva, stvaralačkih
sposobnosti učenika, svestranog razvoja, slobodne i humanizirane ličnosti i opšteg napretka Kantona.
(4) U osnovnim školama je zabranjena
bilo koja vrsta diskriminacije ili segregacije učenika ili uposlenika.
Član 4.
(Pravo djeteta na obrazovanje)
(1) Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u
odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.
(2) Jednak pristup i jednake mogućnosti
podrazumijevaju osiguranje jednakih
uslova i prilika za sve, za početak i
nastavak daljeg obrazovanja.
(3) Odgovarajuće obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje u skladu s
utvrđenim standardima osigurava djetetu da na najbolji način razvije svoje
urođene i potencijalne umne, fizičke i
moralne sposobnosti na svim nivoima obrazovanja.
Član 5.
(Principi osnovnog
odgoja i obrazovanja)
(1) Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđuju se principi osnovnog odgoja i obrazovanja učenika, koje
se ostvaruje u ustanovama osnovnog
odgoja i obrazovanja.
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(2) Osnovni odgoj i obrazovanje je djelatnost od posebnog društvenog interesa.
Član 6.
(Obavezni odgoj i obrazovanje)
(1) Osnovni odgoj i obrazovanje je obavezno za svu djecu, i besplatno osnovno obrazovanje osigurava se svoj djeci. Dijete u smislu ovog Zakona je
svaka osoba do navršene osamnaeste
godine života. Obavezno obrazovanje
počinje u kalendarskoj godini u kojoj
dijete do 1. septembra navršava šest
godina života i traje bez prekida tokom perioda koji ne može biti kraći od
devet školskih godina osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.
(2) Na prijedlog komisije za upis Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem
tekstu Ministarstvo) može na inicijativu ili uz saglasnost roditelja i uz konsultacije s drugim stručnim i nadležnim institucijama, dozvoliti jednu godinu ranijeg ili odgođenog početka
obaveznog obrazovanja, ukoliko je to
u najboljem interesu djeteta. U izuzetnim slučajevima Ministarstvo može
odobriti i dvije godine odgođenog
početka obaveznog obrazovanja.
Član 7.
(Poštivanje ljudskih prava,
osnovnih sloboda i obaveza
izvođenja nastave na službenim
jezicima Bosne i Hercegovine)
(1) Škola ima odgovornost da, u sredini
u kojoj djeluje, doprinese stvaranju
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takve kulture koja poštuje ljudska prava i osnovne slobode svih građana,
kako je to utemeljeno Ustavom i ostalim međunarodnim dokumentima iz
oblasti ljudskih prava koje je potpisala BiH.
(2) Jezici konstitutivnih naroda Bosne i
Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski) upotrebljavat će se u svim školama, u skladu sa Ustavom Bosne i
Hercegovine.
(3) Svi učenici će u školama izučavati pisma koja su u službenoj upotrebi u
Bosni i Hercegovini.
(4) Osnovna škola osigurava kroz cjelokupan odgojno-obrazovni rad zastupljenost obaju pisama (latinice i ćirilice) s tim da u prva četiri razreda učenici savladaju oba pisma.
(5) Svi nastavnici će biti posebno obučeni
da predaju razlike između tri zvanična jezika Bosne i Hercegovine kako je
to relevantno za predmete koje predaju.
(6) Jezik i kultura nacionalnih manjina
koje žive u BiH poštivat će se i uklapati u školu u skladu sa Zakonom o
zaštiti pripadnika nacionalnih manjina.
Član 8.
(Nastava maternjeg jezika
za pripadnike nacionalnih manjina)
(1) Kada u osnovnoj školi ima pripadnika nacionalnih manjina, a koji žele
pohađati nastavu iz svog maternjeg
jezika za njih se u školi organizuje i
izvodi nastava na maternjem jeziku u
skladu sa Pedagoškim standardima.
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Član 9.
(Pravo na obrazovanje stranih
državljana i drugih lica)
(1) Državljani Bosne i Hercegovine imaju
pravo da stiču odgoj i osnovno obrazovanje u školama Kantona po odredbama ovog Zakona.
(2) Strani državljani i lica bez državljanstva imaju pravo da stiču odgoj i osnovno obrazovanje u školama Kantona, po odredbama ovog Zakona, u
skladu sa Konvencijama i ugovorima
koje je država Bosna i Hercegovina
zaključila sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama.
Član 10.
(Vjerske slobode, tolerancija
i kultura dijaloga)
(1) Škola će unapređivati i štititi vjerske
slobode, toleranciju i kulturu dijaloga.
(2) Imajući na umu različitost ubjeđenja
kroz vjerovanja u BiH, učenici će pohađati časove vjeronauke samo ako
su u skladu s njihovim ubjeđenjem ili
ubjeđenjima njihovih roditelja.
(3) Škola ne može preduzimati bilo kakve mjere i aktivnosti kojima bi se ograničavala sloboda izražavanja sopstvenih i upoznavanja drugih i drugačijih vjerskih uvjerenja.
(4) Učenici koji ne žele pohađati vjeronauku neće ni na koji način biti dovedeni u nepovoljan položaj u odnosu na
druge učenike, a škola je obavezna za
te učenike organizovati neku drugu
nastavnu ili izvan nastavnu aktivnost
u vremenu trajanja nastave vjeronauke.
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II OSNIVANJE, RAD I PRESTANAK
RADA OSNOVNE ŠKOLE
Član 11.
(Osnivanje škole)
(1) Osnovna škola je ustanova u kojoj se
obavlja osnovni odgoj i obrazovanje
učenika normalnog psihičkog i tjelesnog razvoja i učenika sa poteškoćama
u psihičkom i tjelesnom razvoju, osnovno muzičko obrazovanje, dodatno
obrazovanje nadarenih učenika i osnovno obrazovanje odraslih.
(2) Osnovna škola može biti: redovna,
specijalna i paralelna (muzička).
(3) Osnovna škola ima svojstvo pravnog
lica.
(4) Osnovnu školu može osnovati domaće i strano pravno ili fizičko lice u svim oblicima svojine.
(5) Redovnu osnovnu školu, specijalnu
osnovnu školu, paralelnu (muzičku)
školu i specijalni zavod u kome se organizuje odgojno-obrazovni rad za
određenu kategoriju djece sa smetnjama u psihičkom ili tjelesnom razvoju
(u daljem tekstu: osnovna škola) kao
javnu ustanovu u državnoj svojini osniva Skupština Kantona, u skladu sa
principima i standardima utvrđenim
ovim Zakonom kao i ostalim uslovima i kriterijima utvrđenim propisima
u oblasti obrazovanja.
(6) Osnovna škola se osniva u skladu sa
dugoročnim programom razvoja i koncepcijom odgoja i osnovnog obrazovanja, koji donosi Skupština Kantona,
na prijedlog općine.
(7) Izuzetno, školu kao javnu ustanovu,
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može osnovati vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim pravnim ili fizičkim licem kada Skupština Kantona
ocjeni da za osnivanje osnovne škole
postoji javni interes.
(8) Aktom o osnivanju osnovne škole utvrđuje se naziv, djelokrug rada u skladu sa nastavnim planovima i programima koje donosi Ministarstvo, upisno područje, ime i prezime direktora škole u osnivanju, sastav Komisije
za izbor prvih nastavnika i druga pitanja od značaja za rad osnovne škole.
(9) Privatnu školu mogu osnovati domaće i strane fizičke ili pravne osobe u
skladu sa principima i standardima
utvrđenim ovim Zakonom i ostalim
uslovima i kriterijima utvrđenim u
propisima u oblasti obrazovanja.
(10)
Prava i obaveze osnivača i osnovne škole utvrđuju se ugovorom, u skladu sa aktom o osnivanju.
(11)
Ako je osnivač škole Skupština
Kantona, obaveze iz predhodnog stava ovog člana u ime Skupštine vrši
Vlada Kantona.
(12)
Privatna škola može početi sa radom po dobivanju saglasnosti resornog ministarstva za primjenu odgovarajućeg plana i programa, kada, u
skladu s važećim propisima osigura i
druge standarde i uslove koji garantuju da će učenici dobiti odgovarajuće
obrazovanje, njegu i sigurnost u skladu sa specifičnostima datih privatnih
škola u koje spadaju i vjerske škole.
(13)
Samo međunarodne privatne škole mogu imati nastavne planove i programe koje u potpunosti ne pokriva-
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ju zajedničko jezgro nastavnih planova i programa.
(14)
Škola se ne može osnovati u svrhu promoviranja rasnih, nacionalnih,
vjerskih, spolnih i drugih predrasuda, niti svoje funkcije smije vršiti na
način protivan Zakonu, odnosno na
način kojim se navedene predrasude
promoviraju.
Član 12.
(Pedagoški standardi i normativi)
(1) Škola na području Kantona osniva se
i radi u skladu sa Pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje (u daljem tekstu: Pedagoški standardi) i Normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i
učila za odgoj i osnovno obrazovanje
(u daljem tekstu: Normativi ).
(2) Osnivač osnovne škole osigurava finansiranje plaća nastavnika,stručnih
saradnika, saradnika i drugih zaposlenih, njihovo usavršavanje i obuku,
obrazovanje djece sa posebnim potrebama, eksperimentalne osnovne škole i školska takmičenja, školske udžbenike i priručnike za obavezno osnovno obrazovanje, aktivnosti organizacija, udruženja i ustanova od interesa
za osnovno obrazovanje, prijevoz učenika koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od škole, održavanje prostora škole, kupovinu školske opreme i učila obavljanje obaveznih ljekarskih i sistematskih pregleda učenika.
(3) Pedagoške standarde i Normative, iz
stava (1). ovog člana, donosi Ministarstvo.
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Član 13.
(Elaborat)
(1) Prije donošenja akta o osnivanju osnovne škole, osnivač usvaja elaborat o
društveno-ekonomskoj opravdanosti
osnivanja osnovne škole (u daljem tekstu: elaborat).
(2) Elaborat obavezno sadrži dokaze o
potrebi društva za obrazovanjem i
odgojem učenika, opšte i posebne uslove propisane Pedagoškim standardima i normativima, te finanasijska
sredstva za osnivanje i rad škole na
području za koje se škola osniva.
Član 14.
(Uslovi za osnivanje škole)
(1) Osnovna škola se može osnovati :
a) ako je osnivač usvojio Elaborat o
društveno-ekonomskoj
opravdanosti osnivanja škole
b) ako postoji dovoljan broj učenika
za formiranje 15 odjeljenja za redovnu osnovnu školu, 9 odjeljenja
za specijalnu osnovnu školu i 6
odjeljenja za osnovnu muzičku
školu;
c) ako je osiguran odgovarajući nastavni kadar u skladu sa nastavnim planovima i programima za
osnovni odgoj i obrazovanje;
d) ako su obezbjeđene odgovarajuće
školske prostorije, oprema i nastavna sredstva, u skladu sa Normativima;
e) ako su obezbjeđeni uslovi za rad
u skladu sa Pedagoškim standardima.
(2) Osnovna škola može se osnovati i sa
manjim brojem učenika i odjeljenja
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od broja utvrđenog u Pedagoškim standardima ukoliko osnivač utvrdi da
postoji poseban interes.
Član 15.
(Komisija za pripreme
i početak rada škole)
(1) Osnivač je dužan, prilikom osnivanja
osnovne škole, da formira komisiju
koja će, u skladu sa ovim zakonom,
izvršiti pripreme za početak rada i
putem konkursa izvršiti izbor prvih
nastavnika škole.
(2) Ako je osnivač osnovne škole Skupština Kantona, komisiju iz stava 1. ovoga člana imenuje Ministarstvo.
(3) Bliži propis o radu komisije iz stava
(1) ovog člana donosi Ministarstvo.
(4) Zahtjev za utvrdjivanje uslova za početak rada novoosnovane škole podnosi osnivač najkasnije šest mjeseci
prije početka školske godine.
Član 16.
(Registar osnovnih škola)
(1) Osnovna škola se upisuje u registar
osnovnih škola (u daljem tekstu: Registar), koji vodi Ministarstvo.
(2) Bliži propis o postupku utvrđivanja
uslova o sadržaju i o načinu vođenja
registra donosi Ministarstvo.
(3) U Registar se može upisati samo osnovna škola koja ispunjava uslove iz
člana 14. ovog Zakona.
(4) Osnovna škola upisuje se u Sudski
registar i danom upisa stiče status pravnog lica.
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(5) Provjeru uslova za upis u Registar osnovne škole vrši komisija koju formira Ministarstvo, a na zahtjev škole.
(6) Osnovna škola može početi sa radom
nakon upisa u registre.
(7) Novoosnovana škola počinje sa radom početkom školske godine, ako vanredne okolnosti ne nametnu drugačije rješenje.
(8) Osnovna škola koja je upisana u registre, izdaje svjedodžbe i druge javne isprave o završenom obrazovanju.
(9) Osnovna škola se briše iz registara
kada prestane da ispunjava uslove
propisane ovim Zakonom.
Član 17.
(Statusne promjene)
(1) Osnovna škola može vršiti statusne
promjene.
(2) Statusne promjene škola može vršiti
na kraju školske godine.
(3) Odluku o statusnim promjenama škole donosi osnivač.
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đanja nastave upisuju se u školu u
upisnom području u kojem su nastanjeni, odnosno školu koja je najbliža
njihovom mjestu stanovanja.
(4) Pohađanje određene škole je obavezno, osim ako učenik ne pohađa privatnu školu ili je izuzet od pohađanja
škole kao što je to predviđeno ovim
Zakonom.
(5) Na zahtjev roditelja djeteta, Ministarstvo može, u iznimnim slučajevima,
dijete izuzeti od obaveze pohađanja
određene škole iz ovog člana, ako je
to potrebno da bi se zaštitila prava djeteta i ako se nađe da je to u najboljem interesu djeteta. Prelazak će se izvršiti na osnovu pisanog dokumenta
koji se naziva «odobrenje prelaska», a
koji direktor škole u kojoj je dijete registrovano šalje direktoru škole u koju učenik prelazi.
(6) Resorno ministarstvo izdaje smjernice
za odlučivanje po zahtjevima iz predhodnog stava imajući u vidu da su
smjernice u skladu s principima i pravima utvrđenim ovim Zakonom.

Član 18.
(Upisno područje)

(7) Učenik koji stanuje u ustanovi za socijalnu zaštitu pohađa školu koja je
najbliža toj ustanovi.

(1) Vlada Kantona, na prijedlog Općinskog vijeća, utvrđuje upisno područje
sa kojeg je redovna osnovna škola obavezna da primi školske obveznike.

(8) Na početku školovanja učenik se registruje kao učenik osnovne škole koju pohađa, u registru koji škola vodi
u te svrhe.

(2) Redovna osnovna škola može u svom
upisnom području organizovati područne škole sa jednim ili više odjeljenja u skladu sa Pedagoškim standardima.

(9) Učeniku osnovne škole koji je pacijent u bolnici i iz istog razloga ne može
pohađati školu gdje je registrovan obrazovanje će biti pruženo u bolnici
odnosno u zdravstvenoj ustanovi.
Učenik koji stanuje kod kuće ali ne
može pohađati nastavu zbog teškog

(3) Svi učenici u dobi obaveznog poha-
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oboljenja ili duže bolesti, usluge obrazovanja pružat će škola u koju je dijete upisano, uz odgovarajuću pomoć
koju osiguravaju kvalifikovani nastavnici i uposleni u školi.

ja ima status javne ustanove osim naziva i sjedišta sadrži i grb Kantona.

(10)
Škola je dužna osigurati svu moguću pomoć roditeljima i učenicima u
skladu s važećom regulativom, osigurati neophodne uslove za ostvarivanje ovih prava, naročito kada se radi
o izbjeglicama, raseljenim osobama ili
povratnicima.

Osnovne škole mogu sarađivati i
međusobno udruživati neke zajedničke
poslove, s tim da svaka osnovna škola
zadržava svojstvo pravnog lica.

(11)
Odredbe ovog člana ne odnose
se na škole u privatnoj svojini

(1) Osnovna škola prestaje sa radom:

Član 19.
(Obrazovanje odraslih)
Vlada Kantona određuje jednu redovnu osnovnu školu svake treće školske
godine na području Kantona za osnovno
obrazovanje odraslih.
Član 20.
(Javnost rada škole, pečat
i natpisna ploča)
(1) Rad osnovne škole je javan.
(2) Osnovna škola kao javna ustanova u
državnoj svojini ima svoj pečat, sa grbom Kantona, koji se koristi kao dokaz autentičnosti svakog dokumenta
koji škola izdaje.
(3) Oblik, veličina i sadržaj pečata utvrđuju se pravilima škole, uz predhodno
pribavljenu saglasnost Ministarstva.
(4) Škola je obavezna na vidnom mjestu
pri ulazu u školski objekat istaknuti
natpisnu ploču koja sadrži naziv i sjedište škole, a natpisna ploča škole ko-

Član 21.
(Udruživanje poslova)

Član 22.
(Prestanak rada škole)

a) ako ne ispunjava uslove i zadatke
radi kojih je osnovana,
b) ako se pripoji drugoj školi ili spoji
sa drugom školom,
c) ako se pravosnažnom odlukom
suda utvrdi ništavnostupisa u sudski registar,
d) ako ne postoji potreba za njenim
radom.
e) u drugim slučajevima određenim
zakonom ili aktom o osnivanju.
(2) Kada Ministarstvo utvrdi da osnovna
škola ne ispunjava uslove koji su propisani ovim Zakonom ili Pedagoškim
standardima i normativima, odredit
će rok u kojem Osnivač mora otkloniti utvrđene nedostatke.
(3) Ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni, Ministarstvo će predložiti Osnivaču prestanak rada škole.
(4) Ako Osnivač ne donese akt o prestanku rada osnovne škole u roku od tri
mjeseca od dana podnošenja prijedloga o prestanku rada škole Ministarstvo provodi postupak brisanja škole iz
Registra.
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(5) U slučaju prestanka rada osnovne škole, Osnivač je dužan da zatečenim
učenicima omogući nastavak i završavanje započetog odgoja i obrazovanja.
(6) Aktom o prestanku rada škole odredit će se rok prestanka rada, koji ne
može biti prije završetka školske godine.
(7) Donošenjem rješenja o prestanku rada škole pokreće se postupak brisanja
škole iz Sudskog registra.
(8) Prestanak rada osnovne škole objavljuje se u Službenim novinama Kantona.
(9) Ukoliko je osnivač osnovne škole Skupština Kantona, prava i obaveze osnivača iz stavova 2. 3. i 4. ovoga člana
vrši Vlada Kantona.
Član 23.
(Primjena propisa o ustanovama)
Na osnivanje, rad i prestanak rada osnovne škole primjenjuju se opšti propisi o ustanovama, ukoliko ovim Zakonom nije drugačije propisano.
III ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
OSNOVNE ŠKOLE
Član 24.
(Nastavni plan i program)
(1) Odgojno-obrazovni rad je zajednička
aktivnost nastavnika i učenika koja se
ostvaruje u jedinstvenom procesu odgojno-obrazovnog rada. Odgojno-obrazovni rad se organizuje u skladu sa
ciljevima i zadacima odgoja i obrazo-
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vanja i omogućava zajedničko i usklađeno djelovanje nastavnika i učenika čiji se odnosi zasnivaju na uzajamnom povjerenju i poštovanju. Odgojno-obrazovni rad ostvaruje se na osnovu nastavnog plana i programa za
osnovne škole (u daljem tekstu: nastavni plan i program).
(2) Nastavni plan je školski dokument
kojim se propisuju odgojno-obrazovna područja odnosno nastavni predmeti koji će se izučavati u osnovnoj
školi, redoslijed izučavanja tih predmeta po razredima, sedmični i godišnji fond časova za svaki predmet, a u
vezi s tim i struktura školske godine.
(3) Nastavni program je školski dokument kojim se propisuje obim, dubina i
redoslijed nastavnih sadržaja u pojedinom nastavnom predmetu.
(4) Nastavnim planom i programom utvrđuju se ciljevi i zadaci, sadržaji, oblici i postupci odgojno-obrazovnog rada, izvođenje razredne i predmetne
nastave u pojedinim razredima, ili drugim oblicima nastave i obezbjeđuje
nacionalna ravnopravnost kroz posebne programe za nacionalnu grupu
predmeta u osnovnim školama svih
oblika svojine.
(5) Nastavne planove i programe za sve
vrste škola donosi Ministarstvo, u skladu sa zajedničkim jezgrom nastavnih planova i programa i objavljuje ih
u „Službenim novinama Bosanskopodrinjskog kantona Goražde“.
(6) Zajedničko jezgro nastavnih planova
i programa:
a) Obezbjeđuje da se u odgojno obrazovnom procesu razvija odnos i

28. април/травањ 2016.

b)

c)

d)

e)
f)

osjećaj pripadnosti Bosni i Hercegovini,
Garantuje i obezbjeđuje kvalitetno obrazovanje i dostizanje zadovoljavajućeg standarda znanja, vještina i sposobnosti za svu djecu,
Obezbjeđuje dosljednost kvaliteta
standarda obrazovanja u svim školama,
Obezbjeđuje primjenu nastavnih
planova i programa koji odgovaraju obrazovnim potrebama djece
na koju se odnose,
Obezbjeđuje slobodu kretanja i jednak pristup obrazovanju,
Garantuje ekonomičnost i efikasnost u finansiranju i radu škole.

(7) Izuzetno nastavni plan i program za
predmet vjeronauka donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice.
(8) Sastavni dio nastavnog plana i programa čine i specifični sadržaji, čiji obim ne može biti veći od 30% u odnosu na zajedničko jezgro nastavnih planova i programa.
(9) Specifične sadržaje utvrđuje nastavničko vijeće na prijedlog školskog odbora, osnivača ili vijeća roditelja, nakon pribavljene saglasnosti Ministarstva.
(10)
Broj vrsta i trajanje izborne i fakultativne nastave određuje se godišnjim programom rada škole u skladu
sa nastavnim planom i programom i
resursima kojima škola raspolaže.
Član 25.
(Posebni nastavni planovi i programi)
(1) U redovnoj osnovnoj školi realizuje
se nastavni plan i program za učenike
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normalnog psihičkog i tjelesnog razvoja i posebno dodatni program za nadarene učenike, nastavni plan i program za odrasle, kao i nastavni plan i
program za djecu i mlade sa posebnim obrazovnim potrebama.
(2) Obrazovanje odraslih organizuje se
za određene predmete, te za njihov
profesionalni i lični razvoj. Nastavni
plan i program za odrasle sadrži ciljeve, zadatke i obrazovni sadržaj, sedmični i godišnji broj sati i druge oblike obrazovnog rada kao i način i oblik izvođenja u skladu sa Zakonom o
obrazovanju odraslih Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.
(3) Djeca i mladi sa posebnim obrazovnim potrebama stiču obrazovanje u redovnim školama prema programima
prilagođenim njihovim individualnim potrebama. Individualizirani program, prilagođen njihovim mogućnostima i sposobnostima izradit će se za
svakog učenika uz obavezno određivanje defektološkog i logopedskog statusa.
(4) Zadovoljavanje posebnih obrazovnih
potreba odgovornost je redovnog osoblja škole. Škola može dodatno zaposliti nastavnike i asistente za djecu
sa posebnim potrebama, da pomognu
u ovakvom radu.
(5) Kategorije, postupak identifikacije,
planiranje i način rada, profil, obuka i
profesionalni razvoj stručnog kadra
za rad sa djecom i mladima s posebnim potrebama i druga pitanja, uredit
će se Pravilnikom o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim
potrebama u osnovnoj školi. Pravilnik donosi ministar.
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(6) Djeca i mladi sa ozbiljim smetnjama i
poteškoćama u razvoju mogu se djelimično ili u cjelini obrazovati u specijalnim odgojno-obrazovnim ustanovama ili specijalnim odgojno-obrazovnim odjeljenjima u redovnim osnovnim školama, u slučajevima kada je
nemoguće pružiti obrazovanje u redovnim školama.
(7) U redovnoj osnovnoj školi može se
ostvariti i nastavni plan i program za
učenike sa poteškoćama u psihičkom
i fizičkom razvoju i nastavni plan i
program za nadarene učenike.
(8) Realizacija nastavnih planova i programa iz predhodnog stava vrši se u
posebnim odjeljenjima.
(9) Broj učenika u posebnim odjeljenjima
utvrđuje se Pedagoškim standardima.
(10)
Ministarstvo može, na zahtjev škole, odobriti organizovanje i rad specijalnih odjeljenja, za obrazovanje učenika sa poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju.
(11)
U specijalnom odjeljenju za obrazovanje učenika sa poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju realizuju
se odgovarajući nastavni planovi i programi.
Član 26.
(Osnovno muzičko obrazovanje)
(1) U osnovnoj muzičkoj školi realizuje
se nastavni plan i program za osnovno muzičko obrazovanje.
(2) Osnovno muzičko obrazovanje traje
šest godina uz predhodno završenu
jednu godinu pripremnog razreda.
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(3) Paralelno osnovno obrazovanje počinje nakon završenog drugog razreda
osnovne škole.
Član 27.
(Kombinovana odjeljenja
i produženi boravak)
(1) Broj učenika u odjeljenju utvrđuje se
Pedagoškim standardima.
(2) Osnovna škola može organizovati
rad kombinovanih odjeljenja razredne nastave od I do V razreda.
(3) Osnovna škola može organizovati produženi ili cjelodnevni boravak učenika, u skladu s Pedagoškim standardima, po programu koji donosi Ministarstvo.
Član 28.
(Trajanje nastave
u toku školske godine)
(1) Školska godina traje od 1. septembra
tekuće do 31. avgusta naredne godine.
(2) Ministarstvo propisuje školski kalendar za svaku školsku godinu i objavljuje ga najkasnije 30 dana prije početka nastave.
(3) Nastava u redovnoj i specijalnoj osnovnoj školi izvodi se po polugodištima i traje 185 radnih dana odnosno
37 radnih sedmica, s tim da se nastavni programski sadržaji planiraju i realizuju u okviru 175 nastavnih dana
odnosno 35 nastavnih sedmica.
(4) Nastava u završnom razredu škole, iz
predhodnog stava ovog člana, traje
175 radnih dana odnosno 35 radnih
sedmica, s tim da se nastavni progra-
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mski sadržaji planiraju i realizuju u
okviru 165 nastavnih dans odnosno
33 nastavne sedmice dok nastava za
učenike prvih razreda traje 180 radnih dana odnosno 36 radnih sedmica s
tim da se nastavni programski sadržaji planiraju i realizuju u okviru 170
nastavnih dana odnosno 34 nastavne
sedmice.
(5) Razlika u broju radnih i nastavnih sedmica koristi se za realizaciju posebnih programskih sadržaja, obilježavanja državnih i vjerskih praznika, dana
nastavnika, kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti škole, utvrđenih godišnjim planom rada.
Član 29.
(Početak i organizacija nastave,
trajanje časa i opterećenje učenika)
(1) Nastava u prvom polugodištu počinje prvog septembra. Ako je prvi septembar subota ili nedjelja, tada nastava počinje prvog ponedjeljka u septembru.
(2) Osnovna škola organizuje nastavni
proces, u pravilu, u petodnevnoj radnoj sedmici.
(3) Nastavni čas u osnovnoj školi traje 45
minuta, a u specijalnoj školi ili odjeljenju 40 minuta. Broj časova u toku
radne sedmice utvrđuje se nastavnim
planom i programom, s tim da u toku
dana učenici od I do III razreda ne
mogu imati više od 4 odnosno 20
časova redovne nastave sedmično, a
od IV do VI razreda više od 6 časova
redovne nastave dnevno, odnosno 26
časova sedmično, i od VII do završnog razreda više od 6 časova redovne nastave dnevno, odnosno 30 čas-
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ova sedmično.
Član 30.
(Zimski odmor učenika)
(1) Zimski odmor za učenike osnovne
škole traje tri sedmice, proljetni odmor jednu sedmicu a ljetni odmor od
završetka drugog polugodišta do početka nove školske godine.
(2) Zimski odmor koristi se nakon završetka prvog polugodišta.
(3) Ministarstvo može odobriti, zavisno
od klimatskih ili drugih uslova produžetak zimskog odmora, a najduže
jednu radnu sedmicu, s tim da u toku
školske godine bude ostvaren godišnji fond nastavnih časova predviđen
nastavnim planom i programom i realizovani programski sadržaji.
(4) Proljetni odmor koristi se u toku mjeseca aprila.
(5) Osnovna škola će prilikom utvrđivanja rasporeda sati voditi računa o obavljanju neodložnih vjerskih obaveza
učenika i nastavnika a što neće dovesti u pitanje odvijanje redovnog nastavnog procesa.
Član 31.
(Prekid rada u toku školske godine)
(1) Odgojno-obrazovni rad se ne smije
prekidati u toku polugodišta, odnosno školske godine, izuzev u slučaju
elementarnih nepogoda, epidemije i
drugih posebno opravdanih razloga,
po odluci Ministarstva.
(2) U slučaju prekida nastavnog procesa
zbog obustave rada, godišnji fond na-

Број 5 – страна 868

stavnih časova, predviđen nastavnim
planom i programom, mora biti nadoknađen prije završetka školske godine.
(3) Završetak prvog polugodišta i trajanje zimskog odmora za učenike osnovnih škola na području Kantona je, u
pravilu, istovremen i reguliše se kalendarom koji donosi Ministarstvo za
svaku školsku godinu.
Član 32.
(Godišnji fond nastavnih časova)
(1) Osnovna škola je dužna da u toku školske godine ostvari nastavni plan i
program, odnosno godišnji fond nastavnih časova.
(2) Ako se utvrdi da osnovna škola, u
okviru predviđenog broja nastavnih
sedmica, nije ostvarila godišnji fond
nastavnih časova, mora produžiti nastavu dok se ne ostvari godišnji fond
nastavnih časova.
(3) Škola koja ne ostvari predviđeni godišnji fond nastavnih časova, ne može izdati dokument o završenom razredu odnosno obrazovanju.
Član 33.
(Godišnji program rada škole)
(1) Rad škole u toku školske godine utvrđuje se godišnjim programom rada
škole (u daljem tekstu: godišnji program) koji sadrži oblike i raspored odgojno obrazovnog rada, obim i sadržaj rada, obaveze nastavnika i stručnih saradnika, usmjeravanje učenika,
slobodne aktivnosti učenika kao i druge aktivnosti.
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(2) Godišnji program rada donosi se na
osnovu jedinstvene metodologije koju donosi Pedagoški zavod.
(3) Godišnji program rada škole utvrđuje
nastavničko vijeće na prijedlog direktora, a donosi školski odbor. Škola je
obavezna dostaviti ministarstvu i pedagoškom zavodu Godišnji program
rada škole najkasnije do 30. septembra za tekuću školsku godinu.
(4) Pismenu saglasnost Pedagoškog zavoda svaka škola je dužna da obezbijedi do 10.10. za tekuću školsku godinu.
(5) Izvještaj o uspjehu u učenju i vladanju škola je dužna dostaviti Ministarstvu i Pedagoškom zavodu na kraju
prvog polugodišta, drugog polugodišta i na kraju školske godine, a izvještaj o radu na kraju školske godine.
(6) Osnovna škola je dužna da u godišnji
program ugradi evidenciju o podjeli
predmeta i odjeljenja na nastavnike,
te evidenciju ostalog zaposlenog osoblja u školi.
Član 34.
(Slobodne aktivnosti učenika)
(1) U osnovnoj školi organizuju se slobodne aktivnosti učenika radi produbljivanja i razvijanja njihovih stvaralačkih sposobnosti, sticanja pozitivnih
navika i vještina.
(2) Zadaci i programski sadržaj slobodnih aktivnosti utvrđuju se godišnjim
programom i pravilima škole, u skladu sa Pedagoškim standardima.
(3) Slobodne aktivnosti učenika ostvaruju se preko društava, sekcija, klubova,
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družina, grupa, učeničkih zadruga i
drugih oblika a sve se to ostvaruje na
principu dobrovoljnosti učenika osim
u prvoj trijadi, gdje su slobodne aktivnosti obavezne.
(4) Škola može organizovati manifestaciju ili aktivnost koja nije utvrđrna godišnjim programom, uz prethodnu
saglasnost Ministarstva.
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b) predstavlja stavove učenika nastavničkom vijeću škole,
c) podstiče angažman učenika u
radu škole i
d) informira školski odbor o svojim
stavovima kad ocijeni da je to potrebno, ili po zahtijevu školskog
odbora, o svakom pitanju koje se
odnosi na rad i upravljanje školom.

Član 35.
(Učeničke zadruge)

(3) Svako odjeljenje bira po jednog predstavnika u vijeće učenika škole.

(1) Učenici škole mogu, u skladu sa Zakonom o učeničkim i studentskim zadrugama, organizovati učeničku zadrugu.

(4) Način i procedura osnivanja i rada vijeća učenika utvrđuje se općim aktima škole.

(2) Učenička zadruga se može organizovati sa najmanje 30 učenika osnovne
škole.
(3) Sredstva učeničke zadruge i sredstva
ostvarena radom učenika ili školskih
radionica, ne ulaze u ukupan prihod
škole i na njih se ne plaća porez, utvrđen kantonalnim i drugim propisima.
Član 36.
(Vijeće učenika)
(1) U osnovnoj školi se obavezno formira
vijeće učenika s ciljem ostvarivanja
neposredne saradnje sa organima
škole, lokalnom zajednicom i nevladinim organizacijama.
(2) Uzimajući u obzir dob učenika koji
pohađaju školu, škola im pomaže da
osnuju vijeće učenika, čija je funkcija
da:
a) promovira interese škole u zajednici na čijoj lokaciji se škola nalazi,

Član 37.
(Izleti, posjete, ekskurzija,
škola u prirodi i logorovanje)
Izleti, posjete, ekskurzije, škola u
prirodi, logorovanje, društveno korisni
rad i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada predviđeni godišnjim programom,
organizuju se i izvode u okviru radnih
dana, u skladu sa načelima koje utvrđuje
Ministarstvo.
Član 38.
(Eksperimentalna škola)
(1) Radi uvođenja novih oblika i sadržaja
rada Ministarstvo može jednu ili više
osnovnih škola proglasiti eksperimentalnom ili osnovati eksperimentalnu
školu.
(2) Za eksperimentalnu školu može se
odobriti odstupanje od odredaba ovog Zakona u primjeni nastavne norme, dnevnog i sedmičnog opterećenja
učenika časovima, način ocjenjivanja,
formiranje odjeljenja i realizaciji nas-
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tavnog plana i programa.
(3) Osnivanje i rad eksperimentalnih osnovnih škola i proglašavanje postojećih škola eksperimentalnim bliže se
uređuje propisom koji donosi Ministarstvo
Član 39.
(Školski udžbenici)
(1) U nastavnom procesu osnovne škole
koriste se školski udžbenici i nastavna sredstva koje odobrava Ministarstvo.
(2) Školski udžbenik je osnovno nastavno sredstvo koje obuhvata sadržaje iz
nastavnog plana i programa za osnovne škole i koji je urađen na osnovu
koncepcije udžbenika.
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ma i kolektivnim ugovorom koji usvaja školski odbor uz predhodnu saglasnost Ministarstva.
(2) Osnovni opšti akt škole su Pravila škole.
(3) Pravila škole sadrže naročito: naziv,
sjedište i pečat škole, podatke o osnivaču, obaveze škole prema osnivaču,
djelatnost škole, organ upravljanja
(broj članova, način izbora, nadležnost), organ rukovođenja (izbor, prava i
obaveze), organ kontrole (izbor, prava i obaveze), sticanje i raspoređivanje sredstva za rad, obavezne akte škole, način ostvarivanja javnosti rada i
druga pitanja značajna za rad škole.
Član 41.
(Etički kodeks)

(3) U školi se pored udžbenika koristi
zbirka zadataka, priručnik, radna sveska i druga stručna literatura, koja
prati udžbenik ili je njegov sastavni
dio, izrađena u skladu sa koncepcijom udžbenika.

(1) Etički kodeks definira način ponašanja, poštivanje općih i posebnih moralnih i etičkih principa od strane zaposlenika škole, pri obavljanju svakodnevnih poslova i izvršavanja obaveza.

(4) Za primjenu nastavnog plana i programa moraju se obezbjediti odgovarajući udžbenici.

(2) Zaposlenik škole potpisuje Izjavu iz
koje proizilazi da je upoznat sa sadržajem i da će se pridržavati općih i
posebnih obaveza i principa Etičkog
kodeksa.

(5) Zaposlenici u Ministarstvu i Pedagoškom zavodu, zbog sukoba interesa,
ne mogu biti autori nastavnih sredstava i udžbenika koji se koriste na području Kantona.Ministarstvo neće odobriti upotrebu nastavnih sredstava u
nastavi čiji je autor u sukobu interesa.

(3) Etički kodeks iz stava (1) ovog člana
donosi Ministarstvo.
Član 42.
(Kućni red)

Član 40.
(Pravila škole)

(1) Školski odbor na prijedlog nastavničkog vijeća škole donosi kućni red.

(1) Osnovna škola ima pravila i druga
akta u skladu sa zakonskim propisi-

(2) Kućnim redom obavezno se utvrđuju:
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a) pravila i obaveze ponašanja u osnovnoj školi, unutrašnjem i vanjskom prostoru,
b) pravila međusobnih odnosa učenika,
c) pravila međusobnih odnosa učenika i zaposlenika škole,
d) pravila međusobnih odnosa zaposlenika škole,
e) zabrana svih oblika reklamiranja i
prodaje proizvoda koji nisu u skladu sa etikom, načelima i ciljevima obrazovno- odgojnog rada,
f) pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,
g) način postupanja prema imovini,
h) kodeks oblačenja učenika i zaposlenika i
i) druga pitanja bitna za kućni red
škole.
(3) U postupku donošenja kućnog reda
obavezno je da isti bude usaglašen sa
Etičkim kodeksom za uposlenike škole koji donosi Ministarstvo.

IV AUTONOMIJA ŠKOLE
Član 43.
(Autonomija škole)
(1) Škola uživa odgovarajući stepen autonomije u skladu sa važećim propisima, a naročito u pogledu zapošljavanja nastavnog, stručnog i drugog
kadra, te slobode rada nastavnika.
(2) Škola poštuje slobodu nastavnika da
izvode nastavu na način koji smatraju
odgovarajućim, pri čemu se mora voditi računa o standardima i održivosti
postojećih i primjeni novih oblika i
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metoda u nastavnom procesu.
(3) Škola pruža nastavnicima optimalnu
podršku pri ostvarivanju profesionalnih standarda u izvođenju nastave.
Član 44.
(Zabranjene aktivnosti u školi)
(1) U školama je zabranjeno djelovanje
političkih stranaka i njihovih podmladaka i korištenje školskog prostora u
te svrhe.
(2) Organiziranje i realiziranje izbornog
procesa od strane nadležnog tijela u
sklopu općih i lokalnih izbora je dozvoljeno u prostorijama škole samo u
vrijeme kada se u školi ne realizira
nastava uz saglasnost Ministarstva.
(3) Naoružanim licima zabranjen je pristup i boravak u prostorijama škole,
bez prethodne saglasnosti direktora
škole.
Član 45.
(Sindikat škole)
(1) U školi se omogućava djelovanje samostalnog sindikata zaposlenika osnovnog obrazovanja BiH a preko sindikata škole.
(2) Sindikat škole djeluje u skladu sa sindikalnim potrebama i kolektivnim
ugovorom.
(3) Djelovanje sindikata škole ne može se
ograničiti odlukama organa škole.
V UČENICI
Član 46.
(Upis učenika u školu)
(1) Upis u redovnu osnovnu školu oba-
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vlja se u mjesecu maju na osnovu spiska školskih obveznika, koji školi dostavlja nadležni organ općine, ili zahtjeva roditelja, a na osnovu izvoda iz
matične knjige rođenih i dokaza o mjestu prebivališta/boravišta.
(2) Upis u specijalnu osnovu školu učenika sa težim smetnjama i poteškoćama u razvoju vrši se od mjeseca maja,
a završava se do kraja septembra, na
osnovu nalaza i mišljenja komisije za
ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanja djece sa smetnjama u psihičkom
ili tjelesnom razvoju i rješenja o kategorizaciji djeteta, koje donosi služba
socijalne zaštite u općini.
(3) Upis učenika u osnovnu muzičku školu vrši se na osnovu plana upisa koji
donosi Ministarstvo.
(4) Upis odraslih u osnovnu školu vrši se
najkasnije deset dana prije početka nastave za odrasle.
(5) Osnovna škola je obavezna da, na početku školske godine, upozna učenike, roditelje i staratelje sa njihovim
pravima, odnosno dužnostima i odgovornostima utvrđenim ovim Zakonom i pravilima škole.
Član 47.
(Školska komisija)
(1) Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u
redovnu osnovnu školu obavlja školska komisija, a sačinjavaju je psiholog
ili pedagog i dva nastavnika razredne
nastave te ostali stručni saradnici različitih profila uposlenih u školi.
(2) Komisiju iz predhodnog stava imenuje Nastavničko vijeće škole.
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(3) Ocjenu sposobnosti djece pri upisu u
osnovnu školu obavlja školska komisija uz predhodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za pohađanje osnovne škole.
Član 48.
(Obrazovanje djece sa posebnim
obrazovnim potrebama)
(1) Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama je od prioritetnog
javnog ineresa i sastavni je dio jedinstvenog obrazovnog sistema
(2) Osnovni cilj obrazovanja djece sa
posebnim obrazovnim potrebama je
da se, svim učenicima, daju iste
mogućnosti učešća i uživanja koristi
od obrazovanja i učešća u društvu, na
način koji se zasniva na principu
najboljeg interesa djeteta.
(3) Obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama odvija se u redovnim školama, na osnovu principa integrisanog i inkluzivnog obrazovanja,
što znači da svi učenici uključujući i
učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, imaju pravo da budu u redovnom razredu.
Član 49.
(Ljekarski pregledi
u redovnoj osnovnoj školi)
(1) Tokom redovnog školovanja organizuju se sljedeći obavezni ljekarski pregledi:
a) U četvrtom razredu pregled funkcije vida
b) U osmom razredu sistematski pregled
(2) Kao obaveza upisa u redovnu osnov-
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nu školu može se privremeno osloboditi školski obveznik normalnog psihofizičkog i tjelesnog razvoja, na osnovu zahtjeva roditelja i mišljenja nastavnika razredne nastave i pedagogapsihologa škole, najduže do navršenih sedam odnosno osam godina života.
(3) Troškovi ljekarskih pregleda padaju
na teret osnivača.
Član 50.
(Ljekarski pregledi
u specijalnoj osnovnoj školi)
(1) U specijalnu osnovnu školu, odnosno
specijalno odjeljenje može se izuzetno
upisati i školski obveznik sa navršenih deset godina života, na osnovu
mišljenja komisije, uz predhodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje za pohađanje osnovne škole.
(2) Tokom redovnog školovanja (u specijalnoj osnovnoj školi), organizuju se
sljedeći obavezni ljekarski pregledi:
a) Sa navršenih deset godina života
pregled funkcije vida
b) Sa navršenih četrnaest godina života sistematski pregled.
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(2) Osnovna škola određena za obrazovanje odraslih podnosi Ministarstvu
izvještaj o upisu odraslih, najkasnije
deset dana nakon početka nastave.
Član 52.
(Promjene u toku školovanja)
(1) Kada u toku školovanja u razvoju učenika nastupe promjene koje zahtijevaju prijelaz iz specijalne u redovnu
ili iz redovne u specijalnu osnovnu
školu, škola će uputiti učenika u toj
školskoj godini komisiji za ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanje djece
sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom
razvoju.
(2) Na osnovu nalaza i mišljenja komisije
iz predhodnog stava ovog člana, učenik se upisuje u odgovarajuću osnovnu školu, o čemu se obavještava Ministarstvo.
Član 53.
(Učenička knjižica)
(1) Osnovna škola upisanim učenicima
na početku obrazovanja izdaje učeničku knjižicu.

(3) Troškovi ljekarskih pregleda padaju
na teret osnivača.

(2) Učenička knjižica je javna isprava kojom se u toku osnovnog odgoja i obrazovanja dokazuje status učenika osnovne škole.

Član 51.
(Izvještaj o upisu)

(3) Obrazac učeničke knjižice propisuje
Ministarstvo.

(1) Redovna osnovna škola dužna je da
obavi upis školskih obveznika normalnog psihičkog i tjelesnog razvoja
sa određenog upisnog područja i Ministarstvu podnese izvještaj do 30. juna tekuće godine.

Član 54.
(Prevodnica)
(1) Kada dijete promijeni mjesto stanovanja i više ne može jednostavno pohađati školu u kojoj je registrovano, on-
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da škola u upisnom području u kojem dijete tada stanuje upisuje takvo
dijete kao učenika.
(2) Kada učenik prelazi iz jedne škole u
drugu odredbe u vezi registrovanja
učenika primjenjuju se i na tu drugu
školu.
(3) Prelazak učenika iz jedne osnovne škole u drugu vrši se na osnovu pisanog akta-prevodnice, koja se dostavlja
službenim putem.
(4) Učenici koji su se školovali u drugom
kantonu, Republici Srpskoj ili Distriktu Brčko upisuju se u osnovnu školu
u odgovarajući razred i nastavljaju
obrazovanje pod istim uvjetima kao i
učenici u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
(5) Učenici koji završe pojedine razrede
osnovne škole u inozemstvu nastavljaju obrazovanje u sljedećem razredu,
uz postupak ekvivalencije svjedodžbe
koju vrši Ministarstvo.
Član 55.
(Izostanak sa nastave zbog bolesti
ili drugih opravdanih razloga)
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Član 56.
(Ocjenjivanje učenika)
(1) Ocjenjivanje u osnovnoj školi je javno,
kontinuirano, opisno i brojčano.
(2) Opisno ocjenjivanje se iskazuje pomoću skale općeg postignuća. Postignuća učenika na skali su:
a)
b)
c)
d)

odlična postignuća,
veoma dobra postignuća,
dobra postignuća,
zadovoljavajuća
postignuća,
e) minimalna postignuća.
(3) Brojčane ocjene su: odličan (5), vrlodobar (4), dobar (3), dovoljan (2) nedovoljan (1). Ocjena nedovoljan (1)
nije prolazna.
(4) Za učenike od drugog do devetog razreda osnovne škole zaključna brojčana ocjena iz svakog predmeta pojedinačno izvodi se na kraju oba polugodišta.
(5) Za učenike I razreda zaključna opisna
ocjena iz svakog predmeta pojedinačno izvodi se na kraju oba polugodišta.

(1) Kada učenik duže vremena, odnosno
više od jedne trećine planiranih časova u nastavnoj godini, ne pohađa nastavu zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, te ne bude ocijenjen, može polaganjem ispita nadoknaditi izgubljeno vrijeme i steći osnovno obrazovanje u redovnom roku.

(6) Ocjena iz određenog predmeta isključivo se tiče obrazovnog dijela, dok se
za odgojni dio poduzimaju odgojnodisciplinske mjere.

(2) Organizacija, način polaganja ispita
bliže se uređuje propisom koji donosi
Ministarstvo.

Član 57.
(Opći uspjeh učenika)

(7) Napredovanje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika bliže se uređuje propisom koji donosi Ministarstvo.

(1) Opći uspjeh učenika i rezultati napre-
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dovanja učenika iz nastavnih predmeta svode se na kraju svakog polugodišta, a za učenike upućene na popravni ispit i poslije obavljenog ispita.
(2) Opći uspjeh učenika od drugog do
devetog razreda utvrđuje se na osnovu zaključenih ocjena iz predmeta,
dok se za učenike prvog razreda rezultati napredovanja izvode pojedinačno po predmetima bez utvrđivanja
općeg uspjeha.
(3) Zaključnu ocjenu u razrednoj nastavi
utvrđuje nastavnik razredne nastave
na osnovu prijedloga nastavnika koji
predaju u tom razredu.
(4) Zaključne ocjene u predmetnoj nastavi utvrđuje odjeljensko vijeće, a na
prijedlog predmetnog nastavnika.
(5) Prijedlog ocjene predmetnog nastavnika iz stava 4. ovog člana, u pravilu
treba potvrditi.
(6) Zaključnu ocjenu u muzičkoj školi iz
glavnog predmeta - instrumenta, na
kraju I i II polugodišta utvrđuje komisija koju formira nastavničko vijeće.
(7) Ocjenu iz nastavnih predmeta na kraju svakog polugodišta obavezno zaključuje i učenicima javno u odjeljenju
saopštava predmetni nastavnik.
(8) Nastavničko vijeće osnovne škole na
kraju polugodišta i na kraju školske
godine analizira rad i rezultate rada
odjeljenja, odjeljenskih vijeća, nastavnika i škole u cjelini.
Član 58.
(Način utvrđivanja općeg
uspjeha učenika)
(1) Opći uspjeh učenika utvrđuje se na
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osnovu prolaznih ocjena iz svih nastavnih predmeta.
(2) Učenik je postigao opći uspjeh:
a) odličan (5) ako je postigao prosječnu ocjenu najmanje 4,50;
b) vrlo dobar (4) ako je postigao prosječnu ocjenu najmanje 3,50;
c) dobar (3) ako je postigao prosječnu ocjenu najmanje 2,50;
d) dovoljan (2) ako je postigao prosječnu ocjenu najmanje 2,00.
(3) Učeniku koji ima iz jednog ili više nastavnih predmeta zaključenu ocjenu
nedovoljan (1) utvrđuje se opći uspjeh nedovoljan (1).
(4) Opći uspjeh učenika utvrđuje se aritmetičkom sredinom iz svih nastavnih
predmeta zaokružen na dvije decimale.
(5) Na osnovu općeg uspjeha utvrđuje se
opći uspjeh učenika u odjeljenju, razredu i školi zaokružen na dvije decimale.
(6) Učenik generacije proglašava se u skladu sa kriterijima definisanim u Pravilniku o izboru učenika generacije
koji donosi Ministarstvo.
Član 59.
(Nadoknađivanje
zaostataka u učenju)
(1) Ukoliko učenik ne uspjeva zadovoljiti
minimalne standarde, škola je dužna
sačiniti individualni program nadoknađivanja zaostataka u učenju kako
bi učenik ostvario definisani minimum.
(2) Učenici I razreda bez obzira na ostva-
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reni nivo postignuća, odnosno učenici II, III i IV koji na kraju nastavne
godine imaju jednu ili više ocjena nedovoljan (1) prevode se u naredni razred.
(3) Učenik iz prethodnog stava koji po
treći put stekne uslov za prevođenje
u naredni razred ponavlja razred koji
je posljednji pohađao.
(4) Roditelji, odnosno staratelji učenika
iz stava 2. ovog člana mogu zahtijevati da njihovo dijete ponavlja razred
bez obzira na sticanje uslova za prevođenje u naredni razred. Konačnu
odluku o ponavljanju razreda donosi
Nastavničko vijeće škole.
(5) Učenik V, VI, VII, VIII i IX razreda
koji na kraju nastavne godine ima
jednu ili dvije ocjene nedovoljan (1)
upućuje se na popravni ispit u augustovskom ispitnom roku.
(6) Učenik V, VI, VII, VIII i IX razreda
koji/koja na kraju nastavne godine
ima više od dvije ocjene nedovoljan
(1) ponavlja razred.
(7) Učenik koji ne zadovolji na popravnom ispitu ponavlja razred.
(8) Učenik IX razreda koji na kraju nastavne godine ima jednu ocjenu nedovoljan (1) može biti izuzet od odredbe iz stava 5. ovog člana i po vlastitom izboru popravni ispit polagati
u junskom ili augustovskom ispitnom
roku.
(9) Učeniku iz prethodnog stava koji/koja se prijavi da popravni ispit polaže
u junskom ispitnom roku, škola je
dužna organizirati polaganje popravnog ispita. U slučaju da na ovom po-
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pravnom ispitu učenik dobije ocjenu
nedovoljan (1), upućuje se da ponovi
razred.
(10)
Učenik koji je upućen da ponovi
određene razrede može zadržati status redovnog učenika u redovnoj osnovnoj školi do navršene 18. godine života (u specijalnoj osnovnoj školi odnosno specijalnom odjeljenju do navršene 21. godine života) a u slučaju nemarnog odnosa prema učenju i neprimjerenog ponašanja može, po odluci nastavničkog vijeća, izgubiti status
redovnog učenika škole s navršenih
15 godina života, a u specijalnoj osnovnoj školi kada navrši 19 godina života.
(11)
Organizovanje i način polaganja
popravnih ispita bliže se uređuje propisom koji donosi Ministarstvo.
Član 60.
(Prigovor)
(1) Roditelj, odnosno staratelj učenika ima
pravo prigovora na utvrđenu ocjenu
ili opšti uspjeh na kraju drugog polugodišta, odnosno na kraju školske godine.
(2) Prigovor se podnosi u pisanoj formi
nastavničkom vijeću škole u roku od
tri dana od dana saopštavanja uspjeha učenika.
(3) Nastavničko vijeće u roku od tri dana
od dana prijema prigovora odlučuje o
prigovoru iz predhodnog stava.
(4) Ako nastavničko vijeće usvoji prigovor, imenovat će komisiju koja će provjeriti znanje učenika u roku od dva
dana.
(5) Ocjena komisije je konačna.
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(6) Prigovorom se može tražiti izuzeće
predmetnog nastavnika u radu komisije.
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rodnim takmičenjima odobriti odsustvovanje sa nastave radi pripremanja
i učešća na takmičenjima.

(1) U osnovnoj školi se ocjenjuje i vladanje učenika.

(2) Učenicima iz stava (1) ovog člana škola će omogućiti da putem instruktivno-konsultativne nastave i polaganjem ispita u toku školske godine završe odgovarajući razred.

(2) Ocjene iz vladanja su: primjerno, vrlo
dobro, dobro, zadovoljava i loše.

Član 64.
(Svjedočanstvo i uvjerenje)

(3) Ocjenu iz vladanja u razrednoj nastavi utvrđuje nastavnik razredne nastave, a u predmetnoj nastavi odjeljensko vijeće na prijedlog razrednika.

(1) završenom osnovnom obrazovanju
po odgovarajućem nastavnom planu i
programu osnovne škole učeniku se
izdaje svjedočanstvo.

Član 62.
(Završetak dva razreda
u toku jedne školske godine)

(2) Uz svjedočanstvo, škola izdaje uvjerenje o završenom VI, VII, i VIII razredu, kao i list profesionalne orjentacije.

Član 61.
(Vladanje učenika)

(1) Učenik koji pokazuje izuzetne sposobnosti i ima odličan uspjeh sa prosječnom ocjenom 5,00 i ima primjerno
vladanje može na zahtjev roditelja ili
staratelja jedanput u toku školovanja
završiti dva razreda, pod uslovom i
na način utvrđen pravilima škole.
(2) Odluku o zahtjevu iz stava 1. ovog člana donosi nastavničko vijeće osnovne škole.
Član 63.
(Učenici za izuzetnim
sposobnostima)
(1) Škola će, u skladu sa pravilima škole
učenicima koji su od strane Ministarstva proglašeni kvalitetnim ili vrhunskim sportistima, te nadarenim učenicima za pojedine nastavne oblasti koji
su stekli pravo učešća na kantonalnim, federalnim, državnim ili međuna-

(3) Škola, učeniku sa posebnim obrazovnim potrebama uz uvjerenja i svjedočanstva, izdaje i pismeni izvještaj koji
opisuje postignute rezultate u odnosu
na ciljeve iz plana.
Član 65.
(Diplome za postignute rezultate)
(1) Učeniku koji u toku osnovnog odgoja
i obrazovanja postigne odličan uspjeh
iz svih nastavnih predmeta i ima primjerno vladanje, izdaje se, pored svjedočanstva o završenom osnovnom
obrazovanju, u znak priznanja i posebna diploma o postignutim rezultatima.
(2) Obrazac posebne diplome iz predhodnog stava donosi Ministarstvo.
Član 66.
(Pohvale i nagrade)
Radi podsticanja na što kvalitet-
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niji uspjeh, učeniku koji postiže naročite
rezultate u odgojno-obrazovnom procesu
i drugim aktivnostima u osnovnoj školi
mogu se dodjeljivati pohvale i nagrade,
pod uslovima i na način utvrđen pravilima osnovne škole.
Član 67.
(Odgojno disciplinske mjere)
(1) Učeniku koji se neprimjereno odnosi
prema učenju, nastavnicima, drugim
učenicima, slobodnim aktivnostima,
školskoj imovini, kao i neopravdanom izostajanju sa nastave mogu se
izreći odgojno-disciplinske mjere.
(2) Odgojno-disciplinske mjere su:
a)
b)
c)
d)
e)

ukor razrednika,
ukor odjeljenskog vijeća,
ukor direktora,
ukor nastavničkog vijeća,
premještaj u drugo odjeljenje iste
škole,
f) premještaj u drugu najbližu osnovnu školu na području kantona
(ova mjera se može izreći samo za
učenike od VI do IX razreda).
(3) Izrečena odgojno-disciplinska mjera
povlači snižavanje ocjene iz vladanja.
Odgojno-disciplinska mjera važi za
školsku godinu u kojoj je izrečena, a
može se u toku školske godine ublažiti ili ukinuti.
(4) Odgojno disciplinske mjere izriču se
postupno osim u slučajevima teže povrede učeničkih dužnosti.
(5) U slučaju disciplinske mjere koja bi
mogla imati značajnog uticaja na školovanje djeteta roditelji ili staratelji
učenika mogu podnijeti pismenu žal-
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bu školskom odboru u roku od 7 dana od dana izricanja mjere.
(6) Ako roditelj ili staratelj podnese žalbu u skladu sa ovim članom, izvršenje disciplinske mjere odgađa se do
odluke po žalbi.
(7) U odlučivanju po žalbi školski odbor
u roku od 8 dana, može:
a) potvrditi odluku
b) preinačiti odluku i eventualno primjeniti drugu disciplinsku mjeru.
(8) Škola provodi odluku školskog odbora u skladu sa predhodnim stavom.
(9) Ukoliko roditelji ili staratelji učenika
nisu zadovoljni odlukom školskog odbora, mogu uputiti žalbu Ministarstvu i odluka Ministarstva je konačna.
(10)
Bliže odredbe o povredama discipline, postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti učenika, dužini
izrečene odgojno-disciplinske mjere,
njenom ublažavanju i ukidanju i posljedičnom odnosu na ocjenu iz vladanja učenika i naknadu počinjene materijalne štete utvrđuje se pravilima
škole.
Član 68.
(Evidencija i dokumentacija)
(1) Osnovna škola vodi evidenciju i dokumentaciju o odgojno-obrazovnoj djelatnosti: matičnu knjigu, odjeljenske
knjige, registre i sl.
(2) Podaci u matičnoj knjizi su trajne vrijednosti.
(3) Svjedočanstva i diplome o završenom
obrazovanju, stečene po važećem na-
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stavnom planu i programu i izdate
od verifikovanih obrazovnih ustanova, imaju jednak status na cijeloj teritoriji BiH.
(4) Vrijeme obrazovanja u odgovarajućem obrazovnom programu, koje nije
okončano dodjelom svjedočanstava
ili diplome, priznaje se bez uslovljavanja za dalji nastavak i završetak obrazovanja u tom istom programu na
cijeloj teritoriji BiH.
(5) Učenik koji prelazi iz jednog obrazovnog programa u drugi, u okviru osnovnog obrazovanja, vrijeme obrazovanja u predhodnom obrazovnom programu priznaje se za dalji nastavak
obrazovanja na cijeloj teritoriji BiH u
skladu s nastavnim planom i programom i drugim uslovima utvrđenim
važećim propisima.
(6) Sadržaj svjedočanstva, uvjerenja, učeničke knjižice, lista profesionalne orijentacije i način vođenja dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi bliže
se uređuje propisom koji donosi ministarstvo.
Član 69.
(Javne isprave)
Škola izdaje javne isprave na osnovu podataka iz službene evidencije i
odgovorna je za vjerodostojnost podataka sadržanih u izdatoj javnoj ispravi.

VI PRAVA I OBAVEZE
RODITELJA/STARATELJA
Član 70.
( Prava i obaveze roditelja/staratelja)
(1) Roditelji/staratelji(u daljem tekstu:
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roditelji) imaju pravo i obavezu starati se o odgoju i obrazovanju svoje
djece.
(2) Roditelji imaju pravo odabrati da svoju djecu obrazuju u javnoj ili privatnoj školi.
(3) Ukoliko roditelji upisuju dijete u javnu školu obavezan je poštovati upisno područje.
(4) Privatne škole, u pogledu uslova i procedura, osiguravaju jednake mogućnosti za upis svim kandidatima.
(5) U ostvarivanju svojih prava, roditelji
ne mogu oganičiti prava svoje djece
da imaju pristup i uživaju korist od
obrazovanja primjerenog njihovom
uzrastu i sposobnostima.
(6) Svoje pravo na izbor obrazovanja djece roditelji ne mogu ostvarivati na način kojim se promovišu predrasude
na rasnoj, spolnoj, nacionalnoj, jezičkoj, vjerskoj i svakoj drugoj osnovi kao
i na način protivan ovom Zakonu.
(7) Roditelji su obavezni svojoj djeci osigurati redovno pohađanje škole tokom perioda obaveznog školovanja. U
slučaju nemara i neodgovornog odnosa prema ovoj obavezi roditelji podliježu sankcijama u skladu sa Zakonom.
(8) Pravo i obaveza roditelja je redovno
informisanje, konsultovanje i praćenje
obrazovnog napretka svoje djece.
(9) Roditelji imaju pravo i obavezu, u interesu svoje djece i putem svojih predstavnika u školskim organima i tijelima, na svim nivoima odlučivanja,
učestvovati u odlučivanju o pitanjima
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od značaja za rad škole i funkcionisanju obrazovnog sistema uopšte.
(10)
Za upis školskih obveznika, redovno pohađanje nastave i uredno izvršavanje obaveza učenika prema školi
odgovorni su roditelji, odnosno staratelji učenika.
Član 71.
(Vijeće roditelja/staratelja)
(1) Roditelji/staratelji učenika imaju pravo a škola obavezu pomoći roditeljima u osnivanju i radu vijeća roditelja.
(2) Roditelji/staratelji učenika iz svakog
odjeljenja biraju po jednog prestavnika u vijeće roditelja.
(3) Vijeće roditelja se osniva za svaku školsku godinu.
(4) Vijeće roditelja promoviše interese
škole u zajednici u kojoj se škola nalazi; predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresovanoj strani; podržava
aktivno učešće roditelja i zajednice u
radu škole; predlaže članove školskog odbora iz reda roditelja učenika;
obavještava školski odbor i druge zainteresovane strane o stavovima vijeća
roditelja kad god to smatra neophodnim, ili po zahtjevu školskog odbora
ili druge zainteresovane strane, izjašnjava se o svim pitanjima vezanim za
rad i rukovođenje školom; učestvuje
u pripremi i realizaciji odgovarajućih
projekata koji podržavaju i promovišu obrazovni rad u školi; razvija komunikaciju i odnose između učenika,
nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.
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(5) Sastav vijeća roditelja, u najvećoj mjeri, odražava nacionalnu i spolnu strukturu roditelja/staratelja učenika.
(6) Bliži propis o proceduri osnivanja i
načinu rada vijeća roditelja donosi
Ministarstvo.

VII NASTAVNICI I STRUČNI
SARADNICI
Član 72.
(Poslovi nastavnika)
(1) Odgojno-obrazovni rad u školi obavljaju nastavnici i stručni saradnici.
(2) Nastavnik obavlja sljedeće poslove:
a) ostvaruje ciljeve i zadatke osnovnog odgoja i obrazovanja utvrđene ovim zakonom i na osnovu
njega donesenim propisima i drugim aktima,
b) planira i realizuje nastavni plan i
program u okviru 40-satne radne
sedmice i godišnjeg programa rada škole;
c) prati i vrednuje uspjeh i vladanje
učenika,
d) vodi pedagošku evidenciju i dokumentaciju o odgojno-obrazovnom radu i učenicima,
e) sarađuje sa stručnom službom škole, roditeljima učenika na poslovima odgoja i obrazovanja,
f) učestvuje u radu stručnih organa
škole radi unapređivanja rada škole i
g) izvršava i druge obaveze koje proizlaze iz općih akata škole i godišnjeg programa rada škole.
(3) Nastavnici i stručni saradnici dužni
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su da preduzimaju mjere zaštite prava djeteta, te da o svakom kršenju tih
prava, posebno o svim oblicima nasilja nad djetetom, odmah obavijeste
nadležne službe.
Član 73.
(Profil i stručna sprema nastavnika)
(1) Nastavnik u osnovnoj školi je lice koje realizira nastavi plan i program i
kojem je prvenstveni zadatak odgoj i
obrazovanje učenika.
(2) Nastavu u osnovnoj školi izvode lica
sa završenim najmanje VI stepenom
stručne spreme kao i lica sa završenim najmanje I ciklusom bolonjskog
visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera.
(3) Profil i stručna sprema nastavnika u
osnovnoj školi utvrđuje se nastavnim
planom i programom za svaki predmet pojedinačno, u ovisnosti od vrste
i tipa osnovne škole, a profil i stručna
sprema svih ostalih radnika utvrđuju
se pedagoškim standardima i normativima.
(4) Stručnim saradnicima u osnovnoj školi smatraju se: pedagog, psiholog,
pedagog-psiholog, bibliotekar odnosno viši knjižničar, socijalni radnik i
defektolog. Broj stručnih saradnika,
profil i stručna sprema, kao i uslovi
obavljanja njihovih poslova u osnovnoj školi utvrđuju se pedagoškim standardima.
(5) Broj ostalih radnika u školi, profil i
stručna sprema, kao i uslovi obavljanja njihovih poslova u osnovnoj školi
utvrđuju se pedagoškim standardima.
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Član 74.
(Prijem u radni odnos)
(1) Nastavnici i stručni saradnici biraju
se na osnovu konkursa koji raspisuje
školski odbor osnovne škole a na osnovu Kriterija za prijem nastavnika i
stručnih saradnika koje donosi Ministarstvo.
(2) Nastavnici i stručni saradnici mogu
biti angažovani na određeni vremenski period i bez javnog konkursa u
skladu sa Zakonom o radu.
(3) Nastavnici ili stručni saradnici koji
nemaju propisane kvalifikacije mogu
biti angažovani u školi na određeno
vrijeme u skladu sa Zakonom o radu
pod uvjetom da se na javni konkurs
nije prijavio kandidat koji ispunjava
uvjete propisane ovim Zakonom i
drugim propisima.
(4) Zbog specifičnosti obrazovne djelatnosti, škola može angažovati nastavnika-spoljnjeg saradnika na ugovor o
izvođenju časova nastave s tim da se
isti može obnavljati najduže do kraja
školske godine.
(5) Status radnika u školama za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u odnosu na ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji su zaključili sa poslodavcem biće definisan
pravilnikom koji donosi Ministarstvo.
Član 75.
(Ljekarski pregled)
(1) Svi radnici osnovne škole moraju biti
ljekarski pregledani do početka nastave za tu školsku godinu.
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(2) Sadržaj i način periodičnog ljekarskog pregleda utvrđuje Ministarstvo u
saradnji sa nadležnim Ministarstvom
za oblast zdravstva a obavljaće se u
nadležnim zdravstvenim ustanovama.
(3) Troškovi ljekarskog pregleda padaju
na teret Osnivača.
(4) Lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti, ili je prema nalazu stručnog ljekara postalo ovisnik o alkoholu
ili drogama, ne može raditi u osnovnoj školi.
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Pedagoškim standardima.
(2) Nastavnik u okviru 40-satne radne
sedmice može imati najviše 25 časova
svih vrsta i oblika neposrednog odgojno-obrazovnog rada koji se ostvaruju
u osnovnoj školi.
(3) Izuzetno, nastavnik može, najduže za
jedno polugodište, pod uslovima utvrđenim pravilima škole, imati do 30
časova sedmično neposrednog odgojno-obrazovnog rada sa učenicima uz
prethodnu saglasnost Ministarstva.

(5) Osoba koja je pravosnažno osuđena
za krivično djelo koje obzirom na prirodu tog krivičnog djela, takvu osobu
čini nesigurnom ili na drugi način nepodobnom za rad s djecom neće biti
imenovana za nastavnika, odnosno
uposlena u školi.

(4) Dnevno opterećenje nastavnika ne
može biti duže od šest časova a niti
kraće od dva časa neposrednog odgojno-obrazovnog rada sa učenicima.

(6) Ako se u toku školske godine ustanovi da je nastavnik ili drugi radnik škole obolio od zarazne bolesti, ili ima
ozbiljne psihičke poremećaje, da je alkoholičar ili narkoman ili ima ozbiljne poremećaje u ponašanju biće udaljen iz procesa rada i upućen na liječenje.

Član 77.
(Godišnji odmor)

(7) Pravilima škole bliže se određuje postupak prema licu i njegov daljni radni
status.
Član 76.
(Raspored radnog vremena)
(1) Pravilima osnovne škole, i godišnjim
programom rada škole utvrđuje se
raspored radnog vremena nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u
okviru 40-satne radne sedmice i korištenje godišnjeg odmora, u skladu sa

(5) Norma časova u nastavi utvrđuje se
Pedagoškim standardima.

(1) Nastavnici i stručni saradnici koriste
godišnji odmor u vrijeme ljetnog raspusta učenika koji traje najmanje 30
radnih dana, a ostali radnici u skladu
sa Zakonom o radu, ovog zakona, kolektivnog ugovora i pravilnika o radu
škole.
(2) Nastavnici i stručni saradnici koji zbog bolovanja i drugih opravdanih razloga ne iskoriste godišnji odmor u
vremenu utvrđenom stavom (1) ovog
člana, mogu koristiti godišnji odmor,
do 30. juna naredne godine, a po mogućnosti u toku zimskog odmora učenika.
(3) Dužina korištenja godišnjeg odmora
nastavnika i stručnih saradnika bliže
se uređuje pravilnikom o radu škole.
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Član 78.
(Prava i dužnosti nastavnika
i stručnih saradnika)
(1) Pravo i obaveza nastavnika je da organizuju i obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad, prate, podstiču i
pomažu razvoj učenika, stalno se stručno usavršavaju i izvršavaju druge
zadatke, utvrđene ovim Zakonom i
aktima škole.
(2) Koncepciju stručnog usavršavanja nastavnika iz predhodnog stava ovog
člana utvrđuje Pedagoški zavod.
(3) Nastavnik u osnovnoj školi je samostalan u izvođenju nastave, izboru oblika i metoda rada, u okvirima utvrđenim nastavnim planom i programom
i drugim relevantnim zakonskim i
podzakonskim aktima.
(4) Nastavnik ima obavezu da se priprema za organizaciju i obavljanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada,
za čas, odnosno nastavnu jedinicu,
kao i druge oblike odgojno-obrazovnog rada.
(5) Nastavnici i stručni saradnici obavezni su da se stručno usavršavaju i kontinuirano educiraju u toku cijelog radnog vijeka, s ciljem kvalitetnog praćenja, podsticanja i pomaganja u obrazovanju i razvoju učenika i obavljanja drugih poslova utvrđenih relevantnim propisima.
(6) Nastavnik nema pravo obavljati instrukcije uz nadoknadu za učenike kojima izvodi nastavu.
Član 79.
(Ocjenjivanje)
(1) Rad nastavnika i stručnih saradnika
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ocjenjuje se jednom u dvije godine
ocjenama: naročito se ističe, ističe se,
dobar, zadovoljava i ne zadovoljava.
(2) Rezultati ocjenjivanja rada nastavnika
i stručnih saradnika u osnovnoj školi
omogućavaju sticanje zvanja i napredovanje nastavnika i stručnih saradnika pod odgovarajućim uslovima.
(3) Nastavnici mogu steći zvanja mentora, savjetnika i višeg savjetnika.
(4) Stručni saradnici mogu steći zvanja
samostalni stručni saradnik, viši stručni saradnik i stručni savjetnik.
(5) Ocjenjivanje nastavnika i stručnih saradnika vrši direktor škole na osnovu
mišljenja Pedagoškog zavoda i kontinuiranog praćenja rada nastavnika.
(6) Ukoliko se nastavnici i stručni saradnici ne pripremaju za rad i stručno ne
usavršavaju u skladu sa ovim Zakonom, ocjenjuju se ocjenom «ne zadovoljava».
(7) Nastavnik i stručni saradnik koji bude dva puta ocjenjen ocjenom ne zadovoljava ne može više raditi u nastavi.
(8) Osoba na koju se primjenjuje stav 7.
ovoga člana može uputiti zahtjev Ministarstvu za povratak u nastavu. Ministarstvo može dozvoliti povratak te
osobe u nastavu uzevši u obzir relevantne činjenice navedene u zahtjevu.
(9) Nastavnik i stručni saradnik ima pravo žalbe na dobijenu ocjenu i ocjenjivanje Školskom odboru, Ministarstvu
te nadležnom sudu.
(10)
Bliže propise o ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih sara-
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dnika i sticanja zvanja donosi Ministarstvo.
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bibliotekara, i drugih radnika traje
dvanaest mjeseci.

(11)
U slučaju prestanka prava nastavnika da obavlja neposredno odgojno-obrazovni rad osnovna škola može takvog nastavnika rasporediti na
druge poslove odnosno radne zadatke, koji odgovaraju njegovoj stručnoj
spremi.

(5) U toku osposobljavanja za samostalan odgojno-obrazovni rad licima iz
stava (1), (2) i (4) ovog člana, za puno
radno vrijeme, pripada plata u iznosu
80% plaće radnog mjesta za koje se
osposobljava.

(12)
Kada nastavnik, kome je prestalo
pravo da izvodi nastavu, ne bude raspoređen na druge poslove, ostvarivat
će svoja prava shodno Zakonu o radu.

Član 81.
(Osposobljavanje pripravnika
i volontera za samostalan rad)

(13)
Rad radnika u administrativnotehničkoj službi se ocjenjuje svake godine u skladu sa Pravilima škole.
Član 80.
(Pripravnik)
(1) Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u školi u zanimanju
za koje se školovalo, radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad.
(2) Stručno osposobljavanje za samostalan odgojno-obrazovni rad lica angažovanih na poslovima nastavnika i stručnog saradnika iz stava (1) ovog člana traje devet mjeseci, a najviše dvije
godine neposrednog odgojno-obrazovnog rada, odnosno rada u osnovnoj
školi, a stručnom ispitu dužni su pristupiti u prvom terminu određenom
za polaganje stručnog ispita.
(3) Pripravniku koji ne položi stručni ispit u roku prestaje radni odnos u školi.
(4) Stručno osposobljavanje za samostalan rad na poslovima sekretara škole,

(1) Škola može primiti lice na stručno usavršavanje za osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog
odnosa (volonterski rad) u skladu sa
zakonom.
(2) Nastavničko vijeće škole utvrđuje program osposobljavanja za samostalan
rad i imenuje mentora licu iz stava (1)
i (2) člana 80. ovog zakona i stava (1)
ovog člana.
(3) Verifikovanje nastave nastavnika, stručnog saradnika i saradnika za vrijeme osposobljavanja za samostalan odgojno-obrazovni rad, vrši mentor.
(4) Do momenta sticanja uslova za samostalan odgojno-obrazovni rad, nastavnik, stručni saradnik ili saradnik radi po instrukcijama i pod nadzorom
mentora.
(5) Stručni ispit se polaže pred stručnom
komisijom koju imenuje Ministarstvo.
(6) Način osposobljavanja za samostalni
rad, sastav komisije pred kojom se
polaže stručni ispit, sadržaj ispita, način odobravanja polaganja ispita, izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu, kao i vođenje evidencije,
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bliže se regulišu propisima koje donosi Ministarstvo.
VIII

STRUČNI NADZOR
Član 82.
(Stručni nadzor)

(1) Stručni nadzor se vrši nad organizacijom, izvođenjem nastave i drugim
oblicima odgojno-obrazovnog rada,
radom nastavnika, stručnih saradnika
i saradnika u svim osnovnim školama
radi kontinuiranog unapređivanja
odgojno-obrazovnog rada.
(2) Stručni nadzor, pored ostalog, obuhvata:
a) praćenje primjene i realizacije nastavnog plana i programa odnosno ciljeva i zadataka, sadržaja, obima, oblika, metoda i postupaka
odgojno-obrazovnog rada,
b) b)praćenje, proučavanje i analizu
sistema obrazovanja i odgoja i predlaganje mjera za njegovo unapređenje i razvoj,
c) c)praćenje i unapređivanje nastavne tehnike i tehnologije i organizovanje obučavanja i usavršavanja nastavnika i saradnika za primjenu novih nastavnih sredstava
i nove tehnologije,
d) d)praćenje rada nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi, kao i rada direktora i pomoćnika direktora osnovne škole,
e) e)pružanje stručne pomoći u planiranju, programiranju i organizaciji odgojno-obrazovnog rada,
ocjenjivanju i napredovanju učenika, a posebno nadarenih učenika.

Број 5 – страна 885
(3) Stručni nadzor vrši Pedagoški zavod.
(4) Izuzetno, za nastavni predmet vjeronauke stručni nadzor vrše Pedagoški
zavod i vjerska zajednica.
(5) Osnovna škola dužna je da omogući
nesmetano obavljanje stručnog nadzora i uvid u dokumentaciju i evidenciju koja se vodi u školi.
Član 83.
(Izvještaj o stručnom nadzoru)
(1) obavljenom stručnom nadzoru podnosi se izvještaj Ministarstvu, školskom odboru i nastavničkom vijeću osnovne škole.
(2) Vršenje stručnog nadzora bliže se reguliše propisom koji donosi Ministarstvo.

IX ŠKOLSKI ORGANI I TIJELA
Član 84.
(Organ upravljanja
i organ rukovođenja)
Organ upravljanja u osnovnoj školi je školski odbor, a organ rukovođenja
je direktor osnovne škole.
Član 85.
(Školski odbor)
(1) Osnovnom školom upravlja školski
odbor koji ima pet članova.
(2) Predsjednika i članove školskog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.
(3) Školski odbor je odgovoran za utvrđi-
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vanje i provođenje politike škole, generalno rukovođenje radom škole i
efikasno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa.
(4) Dva člana školskog odbora biraju se
iz reda radnika škole, jedan iz reda
roditelja, odnosno staratelja učenika,
jedan iz reda lokalne zajednice na prijedlog te zajednice, a jednog člana bira Vlada Kantona.
(5) Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i
roditelja, školskog osoblja i lokalne
zajednice,
(6) Vršenje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade. Po
isteku jednog mandata člana Odbora
od četiri godine, moguć je reizbor na
samo još jedan mandat.
(7) Direktor, pomoćnik direktora i predsjednik sindikalne podružnice škole
ne mogu biti imenovani u školski odbor škole.
Član 86.
(Privremeni školski odbor)
(1) Osnivač škole odnosno Vlada Kantona, može razriješiti predsjednika ili
člana školskog odbora i prije isteka
vremena na koje je imenovan ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan
ili nezakonit rad škole, na njegov lični
zahtjev i u drugim slučajevima predviđenim pravilima škole.
(2) Ukoliko školski odbor ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, Ministarstvo će pokrenuti postupak razrješenja
članova postojećeg i imenovanja članova privremenog školskog odbora.
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(3) Privremeni školski odbor imenuje se i
u slučaju kada se školski odbor ne
može konstituisati u skladu sa ovim
zakonom ili kada se postupak koji predhodi imenovanju ne okonča u zakonom utvrđenom roku.
(4) Mandat privremenog školskog odbora traje naviše tri mjeseca i isto se ne
može ponoviti.
Član 87.
(Nadležnost školskog odbora)
Školski odbor škole, pored poslova utvrđenih u ovom Zakonu, obavlja i
sljedeće poslove:
a) vrši izbor nastavnika i stručnih saradnika,
b) odlučuje o prestanku prava
nastavnika, stručnih saradnika i saradnika na dalji odgojno-obrazovni rad,
c) donosi odluke o broju, organizovanju i ukidanju odjeljenja
osnovne škole,
d) razmatra ostvarenje godišnjeg
programa rada i realizaciju
nastavnog plana i programa,
e) usvaja izvještaje o finansijskom poslovanju,
f) odlučuje o prigovoru roditelja,
odnosno staratelja učenika na
rad nastavnika, stručnih saradnika i saradnika,
g) razmatra odluke i preporuke
nastavničkog vijeća i sindikata
i vijeća radnika o preduzetim
mjerama,
h) odlučuje o prigovorima i žalbama radnika,
i) vrši i druge poslove utvrđene
aktima škole.
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Član 88.
(Direktor)
(1) Osnovnom školom rukovodi direktor.
(2) Školski odbor škole raspisuje konkurs
za direktora škole, koji se objavljuje u
dnevnom listu.
(3) Direktor škole imenuje se na period
od četiri godine.
(4) Isto lice može biti imenovano za direktora škole, čiji je osnivač Skupština
Kantona, najviše dva puta uzastopno
u istoj školi.
(5) Za direktora škole može biti imenovano lice, koje, pored opštih uslova,
ispunjava i uslove:
a) za nastavnika ili pedagoga škole,
b) ima odgovarajući nivo obrazovanja – visoka stručna sprema najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno najmanje I ciklus Bolonjskog visokoobrazovnog procesa i stručno zvanje u određenoj
oblasti,
c) ima najmanje pet godina radnog
iskustva na poslovima nastavnika
ili pedagoga škole poslije sticanja
odgovarajuće stručne spreme potrebne za imenovanje direktora,
d) ima zvanje najmanje nastavnik
mentor, odnosno samostalni stručni saradnik.
e) ističe se organizacionim sposobnostima.
(6) Konkurs za direktora osnovne škole
sadrži odgovarajuće uslove iz prethodnog stava,trajanje konkursa, postupak i trajanje izbora kandidata i način
obavještavanja kandidata o rezultati-

Број 5 – страна 887

ma konkursa.
(7) Kandidat za direktora osnovne škole,
uz prijavu na konkurs, dostavlja i svoj program rada i razvoja škole za period na koji se imenuje.
(8) Nakon provedene procedure konkursa, školski odbor, na osnovu pribavljenog mišljenja pedagoškog zavoda i
saglasnosti Ministarstva, sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove
konkursa.
Član 89.
(Smetnje za imenovanje
direktora škole)
Za direktora škole ne može biti
imenovano lice:
a) protiv kojeg se vodi krivični postupak,
b) na koje se odnosi član IX.(1). Ustava Bosne i Hercegovine,
c) koje je član ili obavlja poslove u
organima političkih stranaka ili
fondacijama koje su povezane sa
političkim strankama,
d) koje ima direktan finansijski ili
drugi lični interes u školi u kojoj
se kandiduje koji bi mogao dovesti do sukoba interesa sa njegovom dužnošću direktora,
e) koje obavlja dužnost predsjednika
ili člana upravnog odbora druge
javne ustanove koja se finansira iz
Budžeta osnivača,
f) kojem je u posljednje tri godine
prije dana objavljivanja oglasa bio
otkazan ugovor o radu zbog disciplinske odgovornosti ili kojem je
u istom periodu izrečena disciplinska mjera otpusta iz državne službe.
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g) koje je zbog svoje krivice bilo razrješeno dužnosti direktora neke
od obrazovno odgojnih ustanova
u posljednjih deset godina.

zavod daje mišljenje, Ministarstvo saglasnost a Školski odbor utvrđuje listu kandidata za direktora škole, donosi Ministarstvo uz prethodnu saglasnost Vlade.

Član 90.
(Izbor i imenovanje
direktora škole)
(1) Direktora osnovne škole, koja ima status javne ustanove, biraju neposrednim tajnim izborima roditelji, staratelji i radnici škole.
(2) Školski odbor za direktora škole imenuje onog kandidata koji je dobio najveći broj glasova birača koji su izašli
na izbore.
(3) U slučaju da dva ili više kandidata
dobiju isti broj glasova, organizovat
će se drugi krug izbora za kandidate
sa istim brojem glasova u roku od sedam dana od dana održanih izbora.
(4) Ako se na konkurs prijavio samo jedan kandidat koji ispunjava uslove konkursa i koji je dobio pozitivno stručno mišljenje Pedagoškog zavoda i saglasnost Ministarstva, Školski odbor
će imenovati tog kandidata za direktora škole bez provođenja izbora.
(5) Radniku koji je imenovan za direktora osnovne škole, škola u kojoj je bio
zaposlen dužna je, na njegov zahtjev,
obezbiiediti mirovanje njegovih prava i obaveza iz radnog odnosa, a najduže 4 godine od dana imenovanja.
(6) Postupak i procedura izbora direktora osnovne škole uređuje se posebnim propisom koji donosi Ministarstvo.
(7) Kriterije na osnovu kojih Pedagoški

Član 91.
(Vršilac dužnosti direktora)
(1) Ukoliko procedura imenovanja direktora nije okončana do isteka mandata,
školski odbor će, bez konkursa, imenovati vršioca dužnosti direktora iz reda nastavnog osoblja ili pedagoga škole.
(2) Vršilac dužnosti direktora ima sva
prava i dužnosti direktora.
(3) Vršilac dužnosti direktora rukovodi
osnovnom školom do imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci.
Član 92.
(Nadležnost direktora)
Direktor škole obavlja sljedeće poslove:
a) rukovodi radom škole;
b) zastupa i predstavlja školu prema
trećim licima i odgovara za zakonitost rada škole;
c) predlaže program odgojnog – obrazovno rada i preduzima odgovarajuće mjere za njihovu realizaciju;
d) odlučuje o raspoređivanju radnika škole na određene poslove i
zadatke, te utvrđuje ocjenu o njihovom radu, u skladu sa opštim
aktima škole;
e) prima u radni odnos ostale radnike
f) podnosi Ministarstvu, Pedagošk-
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g)

h)
i)
j)

k)
l)

lj)

om zavodu i školskom odboru izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima odgojno obrazovnog rada u školi;
realizuje nastavu ili druge oblike
neposrednog odgojno obrazovnog rada u skladu sa nastavnim planom i programom u obimu utvrđenom godišnjim programom rada škole;
odgovara školskom odboru za svoj rad i rezultate rada škole;
izvršava odluke stručnih organa i
organa upravljanja;
predlaže pravilnik o unutrašnjoj
organizaciji škole i druge opšte
akte škole;
odlučuje o pravima i obavezama
radnika iz radnog odnosa u školi;
podnosi polugodišnje izvještaje o
izvršenju odobrenog budžeta škole po vrstama troškova i izvorima
sredstava,
vrši i druge poslove u skladu sa
zakonom i pravilima škole.
Član 93.
(Ocjena rada direktora)

(1) Rad direktora škole ocjenjuje Pedagoški zavod. Bliži propis o ocjenjivanju
rada direktora škole donosi Ministarstvo na prijedlog Pedagoškog zavoda.
(2) Ukoliko je rad direktora škole nakon
isteka mandata, a po raspoređivanju
na poslove nastavnika ili pedagoga,
ocijenjen naročito uspješnim, stiče više stručno zvanje.
Član 94.
(Razrješenje direktora)
(1) Školski odbor može razriješiti direk-
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tora škole koja ima status javne ustanove ili se finansira iz Budžeta Kantona i prije isteka vremena na koje je
imenovan:
a) na zahtjev direktora,
b) ako utvrdi da je rad direktora neuspješan u realizaciji godišnjeg
programa rada škole,
c) ako organizacija rada škole nije
usklađena sa Pedagoškim standardima,
d) ako ne predloži finansijski plan
na vrijeme u skladu sa smjernicama za izradu finansijskog plana
koji donosi Vlada Kantona,
e) ako ne sprovodi odluke Ministarstva, Vlade Kantona i osnivača,
f) ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad škole,
g) ako prikuplja sredstva i raspolaže
istim suprotno odredbama propisa o mjerilima za korištenje prihoda budžetskih korisnika iz oblasti
osnovnog obrazovanja,
h) ako ne obustavi od izvršenja akt
školskog odbora koji je u suprotnosti sa Ustavom ili zakonom kao
i pojedinačni akt kojim se nanosi
šteta školi,
i) ako se izvrši imenovanje suprotno
odredbama ovog Zakona,
j) ako ispunjava zakonske uslove za
prestanak ugovora o radu,
k) u drugim slučajevima utvrđenim
zakonom ili pravilima škole.
(2) Ukoliko školski odbor ne razriješi direktora, a Ministarstvo procijeni, na
osnovu izvještaja inspektora, da su se
stekli uslovi za razriješenje iz stava
(1) ovog člana, Ministarstvo je dužno
predložiti Vladi Kantona raspuštanje
školskog odbora i imenovanje privremenog školskog odbora.
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Član 95.
(Prijedlog za prijevremeno
razrješenje direktora)
(1) Prijedlog za prijevremeno razrješenje
direktora u postupku utvrđivanja odgovornosti iz razloga utvrđenih članom 98. stav (1), od tačke b) do tačke
j), može dati osnivač, Ministarstvo ili
najmanje tri člana školskog odbora.
(2) Školski odbor može donijeti odluku o
prijevremenom razrješenju direktora
do okončanja postupka utvrđivanja
odgovornosti i uz saglasnost osnivača
privatne škole, odnosno uz saglasnost Ministarstva za školu u statusu javne ustanove.
Član 96.
(Pomoćnik direktora)
(1) Osnovna škola, u skladu sa Pedagoškim standardima, može na poslovima
rukovođenja, opštim aktom, utvrditi
poslove pomoćnika direktora.
(2) Izbor pomoćnika direktora vrši školski odbor, na prijedlog direktora, i uz
saglasnost Ministarstva.
(3) Postupak izbora pomoćnika direktora, njegova ovlaštenja i dužnosti utvrđuju se pravilima škole. Isto lice može biti ponovo imenovano za pomoćnika direktora osnovne škole na još
jedan uzastopni mandat.

X. STRUČNI ORGANI ŠKOLE
Član 97.
(Stručni organi škole)
U osnovnoj školi obrazuju se str-
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učni organi:
a) nastavničko vijeće koje sačinjava
direktor, pomoćnik direktora, nastavnici i stručni saradnici škole,
b) odjeljensko vijeće koje sačinjavaju
nastavnici odjeljenja,
c) stručni aktivi nastavnika određenih nastavnih oblasti.
Član 98.
(Nadležnosti nastavničkog vijeća)
(1) Radom nastavničkog vijeća rukovodi
direktor osnovne škole.
(2) Nastavničko vijeće obavlja sljedeće
poslove:
a) donosi odluke o realizaciji odgojno-obrazovnog rada,
b) prati ostvarivanje nastavnog plana i programa i preduzima mjere
za njegovo izvršavanje i o tome
podnosi izvještaj školskom odboru,
c) preporučuje nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature,
d) utvrđuje prijedlog i razmatra realizaciju godišnjeg programa rada
škole, program stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, program rada stručnih organa i komisija,
e) vrši izbor oblika nastave i saglasno tome vrši raspored učenika i
podjelu predmeta na nastavnike,
odnosno vrši raspored rada u radnoj sedmici,
f) analizira uspjeh učenika i rad odjeljenskih vijeća,
g) određuje rukovodioce odjeljenskih vijeća i stručnih aktiva,
h) analizira rad nastavnika, stručnih
saradnika i saradnika i predlaže
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i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

s)

t)

mjere za unapređivanje odgojnoobrazovnog rada,
imenuje komisije za polaganje ispita,
razmatra izvještaj o polaganju ispita,
razmatra izvještaje o izvršenom
stručnom nadzoru,
preduzima odgovarajuće mjere i
stara se o izvršenju tih mjera,
odobrava učeniku završavanje
dva razreda u toku jedne školske
godine,
stara se o profesionalnom usmjeravanju učenika,
stara se o zajednici učenika škole,
razmatra odgojno-disciplinske mjere i donosi odgovarajuće odluke,
imenuje komisiju za upis učenika,
donosi odluku o prihvatanju plana stažiranja i imenuje mentora
pripravniku i volonteru
usvaja izvještaj mentora o realizaciji plana stažiranja pripravnika
i volontera,
obavlja i druge poslove utvrđene
zakonom i aktima škole.

Član 99.
(Nadležnost odjeljenskog vijeća)
(1) Radom odjeljenskog vijeća rukovodi
razrednik.
(2) Odjeljensko vijeće obavlja sljedeće poslove:
a) analizira uspjeh učenika i rad
nastavnika u odjeljenju,
b) prati razvoj učenika,
c) neposredno učestvuje u profesionalnoj orijentaciji učenika,
d) odlučuje o programima za nadarene učenike, za učenike
koji zaostaju u napredovanju i
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e)
f)
g)

h)
i)

oblicima nastave koji će se primjenjivati u razredu u cjelini,
ili za pojedinačne grupe učenika, ili učenike pojedinačno,
usklađuje rad nastavnika u
odgojno-obrazovnom procesu,
utvrđuje, u predmetnoj nastavi, zaključne ocjene učenika,
analizira rad nastavnika, stručnih saradnika i saradnika i
predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada,
donosi i izriče stimulativne i
pedagoške mjere
vrši i druge poslove utvrđene
Zakonom i aktima škole.
Član 100.
(Stručni aktiv)

(1) U osnovnoj školi obrazuju se stručni
aktivi, čiji su članovi nastavnici određenih nastavnih oblasti.
(2) Stručnim aktivom rukovodi predsjednik stručnog aktiva.
(3) Stručni aktiv obavlja slijedeće poslove:
a) prati realizaciju nastavnog plana i programa i predlaže mjere za njegovo unapređenje,
b) predlaže izmjene nastavnog
plana i programa u skladu sa
tehnološkim razvojem i dostignućima u toj oblasti,
c) daje prijedlog direktoru u vezi
sa podjelom predmeta na nastavnike,
d) učestvuje u izradi i izboru programa stručnog usavršavanja
nastavnika,
e) aktivno učestvuje u radu asocijacije stručnih aktiva osnov-
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nih škola iz iste nastavne oblasti.
f) radi na usavršavanju i ujednačavanju kriterija za ocjenjivanje rezultata rada učenika
(4) Način rada stručnih organa reguliše
se poslovnikom o radu stručnih organa škole.
(5) Koordinaciju rada kantonalnih stručnih aktiva vrši Pedagoški zavod.
XI

POTREBE I INTERESI KANTONA
U OSNOVNOM OBRAZOVANJU
I ODGOJU
Član 101.
(Potrebe i interesi Kantona)

Potrebe i interesi Kantona u osnovnom odgoju i obrazovanju, u smislu ovog Zakona, su:
a) odgoj i osnovno obrazovanje školskih obveznika u redovnim osnovnim školama,
b) odgoj i osnovno obrazovanje školskih obveznika u specijalnim osnovnim školama i specijalnim odjeljenjima,
c) osnovno obrazovanje i odgoj učenika u paralelnim osnovnim školama,
d) dodatno obrazovanje nadarenih
učenika u redovnim osnovnim školama, paralelnim osnovnim školama, odnosno odjeljenjima tog
obrazovanja u redovnim školama,
e) stručno usavršavanje nastavnika,
f) izdavanje udžbenika, priručnika i
druge stručne literature za potrebe osnovne škole.

28. април/травањ 2016.
Član 102.
(Finansiranje rada
osnovnih škole)
(1) Osnivač škole osigurava sredstva potrebna za osnivanje škole, njen rad u
skladu sa standardima za škole, a naročito osigurava finansiranje slijedećeg:
a) plaće nastavnika, stručnih
saradnika i saradnika i drugih
radnika,
b) njihovo stručno usavršavanje i
obuku,
c) obrazovanje djece sa posebnim
potrebama,
d) školska takmičenja,
e) rad eksperimentalne škole i
vježbaonice,
f) održavanje prostora škole,
kupovinu školske opreme i učila.
(2) Rad osnovnih škola finansira se na
sljedeći način:
a) škola čiji je osnivač Skupština
Kantona, finansira se iz budžeta
Kantona
b) škola čiji je osnivač domaće i/ili
strano fizičko ili pravno lice,
finansira se iz sredstava osnivača.
c) škola čiji je osnivač domaće ili
strano fizičko ili pravno lice, a
za čijim radom je Skupština
Kantona izkazala javni interes,
finansira se iz budžeta Kantona
i sredstava osnivača.
(3) Finansiranje škola iz stava (2) tačke c)
se vrši na osnovu ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača.
(4) Škola stiče sredstva za rad od nakna-
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de za obavljanje intelektualnih, obrazovnih i drugih usluga, od ličnog učešća korisnika usluga, prodajom materijalnih dobara i iz drugih izvora,
pod uvjetima određenim zakonom ili
aktom o osnivanju škole. Škola može
sticati prihod i prodajom proizvoda
koje učenici proizvedu.
(5) Novac ili sredstva stečena na način iz
stava (4), ovog člana, se zasebno evidentiraju i koriste za finansiranje poboljšanja standarda nastavnika i učenika, stručno usavršavanje radnika
škole u organizaciji Pedagoškog zavoda ili Ministarstva, opremanja učionica, održavanja školskog prostora,
kupovinu opreme i učila i sl.
Član 103.
(Zaštita imovinskih interesa)
Imovinske interese škole čiji je
osnivač ili suosnivač Skupština Kantona
u postupcima pred sudom ili drugim nadležnim organom zastupa Kantonalno
pravobranilaštvo.

XII KAZNENE ODREDBE
Član 104.
(Kaznene odredbe)
Novčanom kaznom od 1.000 do
4.000 KM kaznit će se za prekršaj osnovna škola ako:
a) otpočne sa radom prije nego što je
upisana u Registar osnovnih škola koji vodi Ministarstvo (član 16.
stav 1.),
b) izda svjedočanstvo ili drugu javnu ispravu o završenom obrazovanju prije nego što je upisana u
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Registar osnovnih škola (član 16
stav 8.),
izvodi nastavu po nastavnom planu i programu koji nije donio nadležni organ (član 24. stav 5.),
bez odluke organa uprave nadležnog za obrazovanje prekine nastavu (član 31. stav 1.),
se u školi upotrebljavaju udžbenici i nastavna sredstva koja nije
odobrio nadležni organ (član 39.
stav 1.),
ne upiše djecu sa svog upisnog
područja u predviđenom roku (član 46. stav 1.),
izvještaj o upisu ne dostavi nadležnim organima u propisanom roku (član 51. stav 1.),
ne uputi učenika na komisiju, najkasnije do kraja školske godine, u
tekućoj godini, kada kod njega
nastupe promjene koje zahtjevaju
prijelaz iz specijalne u redovnu ili
iz redovne u specijalnu osnovnu
školu (član 52.),
ne upiše učenika koji je doselio na
upisno područje škole, na osnovu
prevodnice koju popunjava škola
iz koje je došao (član 54. ),
obavi ispite suprotno propisima
(član 55. i 59.).

Za prekršaje iz predhodnog stava
ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u
osnovnoj školi novčanom kaznom od 400
do 1.000 KM.
Član 105.
(Kaznene odredbe)
(1) Novčanom kaznom od 500 do 2.000
KM kaznit će se za prekršaj osnovna
škola ako:
a) učenici imaju više od nastavnim
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

planom i programom predviđenih časova u toku jedne nastavne
sedmice, odnosno u toku jednog
dana (član 29. stav 4.),
ne produži nastavu kada nije realizovani godišnji fond nastavnih
časova i realizovani programski
sadržaji (član 32. stav 2.),
ne donese godišnji program rada
za tekuću školsku godinu u predviđenom roku odnosno ne pribavi pismenu saglasnost na godišnji program rada škole(član 33).
ne vrši redovno ocjenjivanje učenika na način utvrđen ovim Zakonom (član 56. stav 1.),
ne vodi propisanu dokumentaciju
i evidenciju (član 68. stav 1.),
ne organizuje ljekarski sistematski
pregled radnika prije početka školske godine (član 75. stav 1.),
ne izvrši vrednovanje rada nastavnika i stručnih saradnika u predvi-enom roku (član 79. stav 1.)

(2) Za prekršaje iz predhodnog stava kaznit će se odgovorno lice u osnovnoj
školi novčanom kaznom od 300 do
800 KM.
Član 106.
(Kaznene odredbe)
(1) Novčanom kaznom od 100 do 500
KM kaznit će se za prekršaj roditelj,
odnosno staratelj ako ne upiše dijete
u osnovnu školu, odnosno ako dijete
ne pohađa nastavu (član 70.stav 10.).
(2) Ukoliko ni poslije izvršene kazne roditelj ne upiše dijete u osnovnu školu,
odnosno ako dijete ne pohađa nastavu, kazne se ponavljaju, a škola je obavezna obavijestiti Ministarstvo za
socijalnu politiku, zdravstvo, izbjegla
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i raseljena lica Kantona, radi poduzimanja aktivnosti iz njihove nadležnosti.
XIII NADZOR NAD
ZAKONITOŠĆU RADA
Član 107.
(Nadzor nad radom škole)
(1) Nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih za njegovo
provođenje vrši Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad radom ustanova osnovnog obrazovanja vrši kantonalna inspekcija za obrazovanje.

XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
DREDBE
Član 108.
(1) Osnovne škole su dužne da usklade
svoju organizaciju, djelatnost i akta u
skladu s odredbama ovog Zakona, u
roku od šest mjeseci od njegovog
stupanja na snagu.
(2) Ministarstvo će u roku od godinu
dana od dana stupanja na snagu ovog
Zakona donijeti propise koji su
definisani ovim Zakonom.
(3) Pedagoški zavod će u roku od godinu
dana od dana stupanja na snagu ovog
Zakona donijeti propise koji su
definisani ovim Zakonom.
(4) Do donošenja propisa iz ovog člana,
primjenjivat će se dosadašnji propisi
ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim
zakonom.
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Član 109.

Član 112.
(Prestanak važnosti
ranijih propisa)

(1) Ministarstvo će donijeti sljedeće podzakonske akte:
a) Nastavne planove i programe iz
člana 24. ovog Zakona,
b) Pedagoške standarde i Normative
iz člana 12. ovog Zakona.
(2) Nastavni planovi i programi, Pedagoški standardi i odgovarajući normativi za osnovne redovne i osnovne specijalne škole, iz predhodnog stava ovog člana primjenjuju se od I do IX razreda osnovne škole.
(3) Do donošenja akata iz ovog člana,
primjenjivat će se dosadašnji propisi
ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim
zakonom.
Član 110.
(Mandat članova školskog
odbora i direktora)
(1) Mandat članova školskog odbora zatečenih na dužnosti na dan stupanja
na snagu ovog zakona traje do isteka
mandata na koji su izabrani.
(2) Mandat direktora škole zatečenog na
dužnosti na dan stupanja na snagu
ovog zakona traje do isteka mandata
na koji je izabran.
Član 111.
(Zadržavanje prava
i obaveze osnivača)
Skupština Kantona zadržava prava i obaveze osnivača prema postojećim
školama, koji imaju status javne ustanove, preuzeta ranijim propisima.

Stupanjem na snagu ovog Zakona
odnosno početkom njegove primjene,
prestaje se primjenjivati Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju («Službene
novine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde», broj: 5/04, 6/09 i 1/15), kao i
svi podzakonski akti doneseni na osnovu
navedenog Zakona.
Član 113.
(Stupanje na snagu zakona)
Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim
novinama Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde», a primjenjuje se od početka
školske 2015/2016. godine.
Broj:01-02-317/16
25.04.2016.godine
Goražde

PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE
Aida Obuća,s.r.

271
На основу члана 33.а Устава
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98,
10/00 и 5/03), д о н о с и м:

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СРЕДЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о средњем об-
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разовању и одгоју, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 13. редовној сједници,
одржаној 25. априла 2016. године.
Број:02-02-212/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

272
На основу поглавља IV одјељак
А члана 23. став (б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и
5/03), члана 59. став 3. Оквирног Закона о основном и средњем образовању
у Босни и Херцеговини “Службени гласник БиХ”, број:18/03), члана 24. Оквирног Закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број:
63/08), члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
10/08 и 1/15), Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на 13.
редовној сједници, одржаној 25. априла 2016. године, д о н о с и :

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О СРЕДЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ
Члан 1.
(1) У Закону о средњем образовању и
одгоју („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“
број: 10/11) у члану 4. у ставу (2)
иза тачке а) додаје се тачка б) која

гласи: “општа гимназија”,
(2) Досадашња тачка б) постаје тачка
ц).
Члан 2.
У члану 41. у ставу (1) ријечи
“од 25 %” замјењују се ријечима “од
20%” .
Члан 3.
У члану 43.ставови (2), (3) и (5)
мијењају се и гласе:
(2) Настава се остварује по полугодиштима и траје 185 радних дана, односно 37 радних седмица, с тим да
се програмски садржаји реализују
у оквиру 175 наставних дана, односно 35 наставних седмица.
(3) Настава у завршном разреду средње школе траје 160 радних дана,
односно 32 радне седмице, с тим да
се програмски садржаји реализују
у оквиру 150 наставних дана, односно 30 наставних седмица.
(4) Школски календар за сваку школску годину доноси Министарство
тридесет дана прије почетка школске године.
Члан 4.
У члану 44. ставови (1) и
мијењају се и гласе:

(3).

“(1) Настава у првом полугодишту
почиње првог септембра. Ако је први
септембар субота или недјеља, тада
настава почиње првог понедјељка у
септембру.”
(3) Зимски одмор, у складу са школс-
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ким календаром, за ученике траје
три седмице након завршетка првог полугодишта, прољетни одмор
траје једну седмицу у мјесецу априлу, а љетни одмор траје од завршетка другог полугодишта до почетка наредне школске године.”
Члан 5.
У члану 50. Ставови (3) и (4) мијењају се и гласе:
,,(3) Годишњи програм рада школе који утврђује наставничко вијеће
на приједлог директора, а доноси школски одбор, школа је обавезна доставити Министарству и Педагошком заводу најкасније до 30.09. за текућу школску годину. Писану сагласност Педагошког завода свака школа је дужна
да обезбиједи до 10.10. за текућу школску годину.
(4) Извјештај о успјеху ученика у учењу и владању школа је дужна доставити Педагошком заводу и оснивачу на крају првог полугодишта,
на крају наставне године и на крају
школске године, а извјештај о раду
на крају школске године.
Члан 6.
Дио VIII. СРЕДЊЕ СТРУЧНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА ОДРАСЛИХ
са члановима 70,71, 72, 73, 74. и 75. се
брише.
Члан 7.
У члану 81. у ставу (1) иза ријечи “врло добар” број “(4,00)” се брише.
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Члан 8.
У члану 85.став (1) се мијења и гласи:
(1) Школа ће, у складу са правилима
школе, ученицима који су од стране Министарства проглашени квалитетним или врхунским спортистима те надареним ученицима за
поједине наставне области који су
стекли право учешћа на кантоналним, федералним, државним или
међународним такмичењима, одобрити одсуствовање са наставе ради припремања и учешћа на такмичењима.
Члан 9.
У члану 96. у ставу (2) ријечи
“планираних часова у другом полугодишту” замјењује се ријечима “укупних часова у наставној години”.
Члан 10.
У члану 100. у ставу (1) на почетку текста ријеч „четверогодишњег”
замјењује се ријечју ,,средњошколског“, а на крају текста тачка се замјењује
зарезом и додају се ријечи “а најбољи
од њих проглашава се учеником генерације”.
Члан 11.
У члану 110. у ставу (3) тачка б)
ријечи “са завршеним I или II, односно
III, замјењујУ се ријечима ”са завршеним одговарајућим”.
Члан 12.
(1) У члану 114. став (2) се мијења и
гласи:

Брoj 5 – страна 898

“(2) Ближе прописе о условима
и поступку избора наставника, стручних сарадника и сарадника доноси
Министарство, а поступак избора осталих запосленика дефинише се правилима средње школе”.
(1) Иза става (2) додаје се став (3) који
гласи:
,,(3) Статус запосленика у школама за чијим радом је потпуно или
дјелимично престала потреба у односу на уговор о раду на неодређено вријеме, који су закључили са послодавцем, биће дефинисан правилником
који доноси Министарство.”
Члан 13.
У члану 118. иза става (4) додаје
се став (5) који гласи:
(5) ,,Дневно оптерећење наставника у
оквиру непосредног образовноодгојног рада не може бити дуже
од 6 часова нити краће од два часа
теоретске, односно дуже од 8
часова практичне наставе.
Досадашњи ставови (5) и (6)
постају ставови (6) и (7).
Члан 14.
У члану 121. у ставу (3) ријеч
“дванаест” замјењује се са ријечју “девет”.
Члан 15.
Члан 122. се мијења и гласи:
„(Оспособљавање приправника и
волонтера за самосталан рад)
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(1) Школа може примити лице на стручно усавршавање за оспособљавање за самосталан рад без заснивања радног односа (волонтерски
рад) у складу са законом.
(2) Наставничко вијеће школе утврђује
програм оспособљавања за самосталан рад и именује ментора лицу
из ставова (1) и (2) члана 121. овог
Закона и става (1) овог члана.
(3) Верификовање наставе наставника,
стручног сарадника и сарадника за
вријеме оспособљавања за самосталан одгојно-образовни рад врши
ментор.
(4) До момента стицања услова за самосталан одгојно-образовни рад,
наставник, стручни сарадник или
сарадник ради по инструкцијама и
под надзором ментора.
(5) Стручни испит се полаже пред стручном комисијом коју именује Министарство.
(6) Начин оспособљавања за самостални рад, састав комисије пред којом
се полаже стручни испит, садржај
испита, начин одобравања полагања испита, издавање увјерења о положеном стручном испиту, као и
вођење евиденције, ближе се регулишу прописима које доноси министар.“
Члан 16.
(1) У члану 123. у ставу (1) на крају текста тачка се замјењује зарезом и
додају ријечи ”док се рад запосленика у административно-техничкој
служби оцјењује сваке године у складу са правилима школе.”
(2) Став (3) се мијења и гласи:
“(3) Оцјењивање наставника, стручних сарадника и сарадника врши
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Члан 22.

директор школе на основу мишљења
Педагошког завода и континуираног
праћења рада наставника”.
(3) Иза става (4) додаје се став (5) који
гласи:
“(5) Наставник, стручни сарадник и сарадник на добијену оцјену и
оцјењивање има право жалбе школском одбору.“
Члан 17.
У члану 124. у ставу (4) ријечи
“професора” се бришу.
Члан 18.
У члану 126. у ставу (2) иза ријечи “послове” додају се ријечи “ако је
одбио посао у оквиру своје школске
спреме”.
Члан 19.
У члану 127. став (1) ријечи ,,а у
циљу провјере да ли ученици достижу
стандард успјеха које утврди Агенција
за стандард и оцјењивање” се бришу.
Члан 20.
У члану 128. у ставу (2) у тачки
б) из ријечи “примјене” додају се ријечи “и стручно усавршавање наставника из области нових технологија.”
Члан 21.
У члану 133. у ставу (4) ријечи
,,најдуже два мјесеца”замјењују се ријечима ,,највише три мјесеца, која се не
могу поновити”.

У члану 152. иза става (3) се до
даје став (4) који гласи:
(4) “Координацију рада кантоналних
стручних актива врши Педагошки завод”.
Члан 23.
(1) У члану 175. став (1) на крају текста тачка се замјењује зарезом и додају ријечи ,,за занимања I и II степена.”
(2) У ставу (4) на крају текста тачка се
замјењује зарезом и додају ријечи
,,као и средства за превоз ученика у
занимањима I и II степена, који станују на удаљености већој од 4 км.”
Члан 24.
Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-318/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.

272
Na osnovu poglavlja IV odjeljak
A člana 23. stav (b) Ustava Bosanskopodrinjskog kantona Goražde (“Službene
novine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde”, broj: 8/98, 10/00 i 5/03), člana
59. stav 3. Okvirnog Zakona o osnovnom
i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini "Službeni glasnik BiH", broj:
18/03), člana 24. Okvirnog Zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u
Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik
BiH", broj: 63/08), člana 106. Poslovnika
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Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08
i 1/15), Skupština Bosansko-podrinjskog
kantona Goražde, na 13. redovnoj sjednici, održanoj 25.04.2016.god., d o n o s i:

28. април/травањ 2016.

nastavnih dana odnosno 30 nastavnih
Sedmica.
(5) Školski kalendar za svaku školsku
godinu donosi Ministarstvo trideset
dana prije početka školske godine.
Član 4.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SREDNJEM
OBRAZOVANJU I ODGOJU
Član 1.
(1) U Zakonu o srednjem obrazovanju i
odgoju (Službene novine Bosansko–
podrinjskog kantona Goražde broj:
10/11) u članu 4. u stavu (2) iza tačke
a) dodaje se tačka b) koja glasi: “opća
gimnazija”,
(2) Dosadašnja tačka b) postaje tačka c).
Član 2.

U članu 44. stav (1) i (3). mijenja
se i glasi:
“(1) Nastava u prvom polugodištu počinje prvog septembra.Ako je prvi
septembar subota ili nedjelja, tada nastava počinje prvog ponedjeljka u septembru.”,
(3) Zimski odmor u skladu sa školskim
kalendarom za učenike traje tri sedmice nakon završetka prvog polugodišta, proljetni odmor traje jednu sedmicu u mjesecu aprilu, a ljetni odmor
traje od završetka drugog polugodišta do početka naredne školske godine.”

U članu 41. u stavu (1) riječi “od
25 %“ zamjenjuje se riječima ”od 20%” .
Član 3.
U članu 43.stav (2), (3) i (5)
mijenja se i glasi:
(2) Nastava se ostvaruje po polugodištima i traje 185 radnih dana odnosno
37 radnih sedmica, s tim da se programski sadržaji realizuju u okviru 175
nastavnih dana odnosno 35 nastavnih
sedmica.
(3) Nastava u završnom razredu srednje
škole traje 160 radnih dana odnosno
32 radne sedmica, s tim da se programski sadržaji realizuju u okviru 150

Član 5.
U članu 50. stav (3) i (4)mijenja se
i glasi:
,,(3) Godišnji program rada škole
koji utvrđuje nastavničko vijeće na prijedlog direktora, a donosi školski odbor,
škola je obavezna dostaviti Ministarstvu i
Pedagoškom zavodu najkasnije do 30.09
za tekuću školsku godinu. Pismenu saglasnost Pedagoškog zavoda svaka škola
je dužna da obezbijedi do 10.10. za tekuću školsku godinu.
(4) Izvještaj o uspjehu učenika u učenju i
vladanju škola je dužna dostaviti Pedagoškom zavodu i osnivaču na kra-

28. април/травањ 2016.

ju prvog polugodišta, na kraju nastavne godine i na kraju školske godine,
a izvještaj o radu na kraju školske godine.
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kraju teksta tačke se zamjenjuje zarezom
i dodaju se riječi “a najbolji od njih proglašava se učenikom generacije”.
Član 11.

Član 6.
Dio VIII. SREDNJE STRUČNO
OBRAZOVANJE I OBUKA ODRASLIH
sa članovima 70,71,72,73,74 i 75. briše se.

U članu 110. u stavu (3) tačka b)
riječi “sa završenim I ili II, odnosno III
,zamjenjuje se riječima”sa završenim odgovarajućim”.

Član 7.

Član 12.

U članu 81. u stavu (1) iza riječi
“vrlodobar” broj “(4,00)” briše se.

(1) U članu 114. stav (2) mijenja se i glasi:

Član 8.
U članu 85.stav (1) mijenja se i
glasi:
(1) Škola će, u skladu sa pravilima škole
učenicima koji su od strane Ministarstva proglašeni kvalitetnim ili vrhunskim sportistima, te nadarenim učenicima za pojedine nastavne oblasti
koji su stekli pravo učešća na kantonalnim, federalnim, državnim ili međunarodnim takmičenjima odobriti
odsustvovanje sa nastave radi pripremanja i učešća na takmičenjima.
Član 9.
U članu 96. u stavu (2) riječi “planiranih časova u drugom polugodištu”
zamjenjuje se riječima “ukupnih časova u
nastavnoj godini”.
Član 10.
U članu 100. u stavu (1) na početku teksta riječ četverogodišnjeg” zamjenjuje se sa riječju ,, srednjoškolskog “ a na

“(2) Bliže propise o uslovima i postupku izbora nastavnika, stručnih saradnika i saradnika donosi Ministarstvo, a
postupak izbora ostalih zaposlenike definiše se pravilima srednje škole”.
(2) Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji
glasi:
,,(3)Status zaposlenika u školama
za čijim radom je potpuno ili djelimično
prestala potreba u odnosu na ugovor o
radu na neodređeno vrijeme koji su
zaključili sa poslodavcem bit će definisan
pravilnikom koji donosi Ministarstvo”.
Član 13.
U članu 118. iza stava (4) dodaje
se stav (5).koji glasi:
(5) ,,Dnevno opterećenje nastavnika u
okviru neposrednog obrazovno-odgojnog rada ne može biti duže od 6 časova, niti kraće od dva časa teoretske,
odnosno duže od 8 časova praktične
nastave.
Dosadašnji stavovi (5) i (6) postaju
stavovi (6) i (7).
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Član 14.
U članu 121. u stavu (3) riječ “dvanaest” zamjenjuje se sa riječju “devet”
Član 15.
Član 122. mijenja se i glasi:
(Osposobljavanje pripravnika i volontera
za samostalan rad)
(1) Škola može primiti lice na stručno usavršavanje za osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog
odnosa (volonterski rad) u skladu sa
zakonom.
(2) Nastavničko vijeće škole utvrđuje program osposobljavanja za samostalan
rad i imenuje mentora licu iz stava (1)
i (2) člana 121. ovog zakona i stava (1)
ovog člana.
(3) Verifikovanje nastave nastavnika, stručnog saradnika i saradnika za vrijeme osposobljavanja za samostalan
odgojno-obrazovni rad, vrši mentor.
(4) Do momenta sticanja uslova za samostalan odgojno-obrazovni rad, nastavnik, stručni saradnik ili saradnik
radi po instrukcijama i pod nadzorom mentora.
(5) Stručni ispit se polaže pred stručnom
komisijom koju imenuje Ministarstvo.
(6) Način osposobljavanja za samostalni
rad, sastav komisije pred kojom se
polaže stručni ispit, sadržaj ispita, način odobravanja polaganja ispita, izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu, kao i vođenje evidencije,
bliže se regulišu propisima koje donosi ministar.
Član 16.
(1) U članu 123. u stavu (1) na kraju tek-
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sta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi”dok se rad zaposlenika u
administrativno tehničkoj službi ocjenjuje svake godine u skladu sa Pravilima škole.”
(2) Stava (3) mijenja se i glasi:
“(3) Ocjenjivanje nastavnika, stručnih saradnika i saradnika vrši direktor
škole na osnovu mišljenja Pedagoškog
zavoda i kontinuiranog praćenja rada nastavnika”.
(3) Iza stava (4) dodaje se stav (5) koji
glasi:
(5) Nastavnik, stručni saradnik i saradnik na dobijenu ocjenu i ocjenjivanje
ima pravo žalbe Školskom odboru.
Član 17.
U članu 124. u stavu (4) riječi “profesora” brišu se.
Član 18.
U članu 126. u stavu (2) iza riječi
“poslove” dodaju se riječi “ako je odbio
posao u okviru svoje školske spreme”
Član 19.
U članu 127. stav (1) riječi ,, a u
cilju provjere da li učenici dostižu standard uspjeha koje utvrdi Agencija za standard i ocjenjivanje” brišu se.
Član 20.
U članu 128. u stavu (2) u tački b)
iz riječi “primjene” dodaju se riječi “i stručno usavršavanje nastavnika iz oblasti
novih tehnologija”
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Član 21.
U članu 133. u stavu (4). riječi
,,najduže dva mjeseca“zamjenjuju se riječima ,,najviše tri mjeseca koja se ne mogu
ponoviti”.
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О КАНТОНАЛНОМ
ЗАВОДУ ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА ГОРАЖДЕ

Član 22.
U članu 152. iza stava (3,) dodaje
se stav (4). koji glasi:
(4) “Koordinaciju rada kantonalnih stručnih aktiva vrši Pedagoški zavod”.
Član 23.
(1) U članu 175. stav (1) na kraju teksta
tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju
riječi ,,za zanimanja I i II stepena.”
(2) U stavu (4) na kraju teksta tačka se
zamjenjuje zarezom i dodaju riječi
,,kao i sredstva za prevoz učenika u
zanimanjima I i II stepena koji stanuju na udaljenosti većoj od 4 km.”
Član 24.
Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim
novinama Bosansko-podrinjskog kantona
Goražde».
Broj:01-02-318/16
25.04.2016.godine
Goražde

PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE
Aida Obuća,s.r.

273
На основу члана 33.а Устава Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98,
10/00 и 5/03), д о н о с и м:

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о Кантоналном
заводу здравственог осигурања Горажде, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на
13. редовној сједници, одржаној 25. априла 2016. године.
Број: 02-02-213/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

274
На основу Поглавља IV, Одјељак А, члана 23. тачка б) Устава Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и
5/03), члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
10/08 и 1/15), Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на 13.
редовној сједници, одржаној 25. априла 2016. године, д о н о с и :
З А К О Н
о измјенама и допунама Закона
о Кантоналном заводу здравственог
осигурања Горажде
Члан 1.
Овим се Законом врши измјена
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и допуна Закона о кантоналном Заводу здравственог осигурања Горажде –
у даљем тексту: Закон („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 8/97 и 8/99).

„За директора Завода може бити именовано лице које, осим општих
услова утврђених законом, има VII степен стручне спреме или високу спрему болоњског процеса студирања.”

Члан 2.

Члан 5.

У члану 3. Закона иза ријечи: „у
улици” бришу се ријечи: „Вишеградска б.б.”, а уписују ријечи: „1.Славне
вишеградске бригаде бр. 1.”.

У члану 22. Закона иза ријечи
„Министарство” брише се ријеч „здравља”, и умјесто исте ће стајати „за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице.”

Члан 3.
У члану 6. Закона додаје се нови
став 1. који гласи:
„У складу са Одлуком о класификацији дјелатности Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број: 47/10) шифра дјелатности Завода
здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона (у даљем тексту: Завод) је:
84.30 - обавезно социјално
осигурање“
Досадашњи став 1. постаје став
2., с тим да се бришу ријечи: „Надлежност Завода је да:”, те ће умјесто истих
сада да стоји: „Завод у оквиру дјелатности из претходног става овог члана
обавља сљедеће послове:”.
Члан 4.
У члану 17., став 1. Закона иза
ријечи „министра” брише се ријеч „здравства”, и уписују ријечи „за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице”.
У члану 17. став 2. Закона мијења се и гласи:

Члан 6.
Управни одбор Завода је обавезан да у року од 30 (тридесет) дана
од дана ступања на снагу овог Закона
донесе Статут или измјене и допуне
Статута Завода у складу са овим Законом.
Члан 7.
Ступањем на снагу овог Закона,
Завод је обавезан извршити промјене
уписа у судском регистру код надлежног суда у Горажду, у складу са овим
Законом.
Члан 8.
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:01-02-319/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.
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На основу Амандмана XXX став
3. и XXXI на Устав Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене но-

28. април/травањ 2016.

вине Босанско–подрињског кантона
Горажде”, број:5/03, 8/98 и 10/00) и на
основу члана 10. став и 12. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), премијер Босанско–подрињског
кантона Горажде д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању министра за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице у Влади Босанскоподрињског кантона Горажде
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вине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03), и
чланова 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
10/08 и 1/15), Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на 13.
редовној сједници, одржаној 25. априла 2016. године, д о н о с и:

Дамир Дучић се именује за министра за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у Влади Босанско-подрињског кантона Горажде.

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ
ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ О ИМЕНОВАЊУ
МИНИСТРА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ЗДРАВСТВО,
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ
У ВЛАДИ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ

Члан 2.

Члан 1.

Одлука постаје пуноважна даном потврђивања од стране Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, потврђује Одлуку премијера Босанско-подрињског кантона Горажде о именовању министра
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у Влади Босанско-подрињског кантона Горажде,
ДУЧИЋ ДАМИРА, број: 02-05-201/16
од 22.04.2016. године.

Члан 1.

Члан 3.
Одлуку објавити у “Службеним
новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:02- 05-201/16
22.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене но-

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде“ и постаје саставни дио Одлуке о потврђивању Владе Босанско-подрињског кан-
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тона Горажде, број: 01-05-24/15 од 08.
01.2015. године, Одлуке број:01-05-149/
16 од 26.02. 2016. године и Одлуке број:
01-05-250/16 од 04.04.2016. године.

Члан 3.

Број:01-05-316/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.
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На основу Амандмана XXX став
3. и XXXI на Устав Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 5/03, 8/98 и 10/00) и на
основу члана 10. став 9. Закона о Влади
Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:8/15),
премијер Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прихватању оставке министра
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице у Влади
Босанско-подрињског кантона
Горажде

Одлуку објавити у “Службеним
новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:02- 05-186-1/16
22.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу поглавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03), и
чланова 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
10/08 и 1/15), Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на 13.
редовној сједници, одржаној 25. априла 2016. године, д о н о с и:

Овом Одлуком прихватам оставку Нурије Веснића, министра за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице, поднесену 14.04.
2016. године.

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ
ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ О ПРИХВАТАЊУ
ОСТАВКЕ МИНИСТРА ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ,
ЗДРАВСТВО, РАСЕЉЕНА ЛИЦА
И ИЗБЈЕГЛИЦЕ У ВЛАДИ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ

Члан 2.

Члан 1.

Одлука постаје пуноважна даном потврђивања од стране Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде потврђује Одлуку премијера Босанско-подрињског кантона Горажде о прихватању оставке

Члан 1.

28. април/травањ 2016.

министра за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде, ВЕСНИЋ НУРИЈЕ, број: 0205-186-1/16 од 22.04.2016. године.

Брoj 5 – страна 907
Члан 1.
Разрјешава се МАШАЛА МЕХО
функције члана Уставне и законодавно-правне комисије Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 2.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ и
постаје саставни дио Одлуке о потврђивању Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 01-05-24/15 од
08.01.2015. године, Одлуке број: 01-05149/16 од 26.02.2016. године и Одлуке
број: 01-05-250/16 од 04.04.2016. године.
Број:01-05-315/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.
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На основу погљавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и
чланова 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
10/08 и 1/15), Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на 13.
редовној сједници, одржаној 25. априла 2016. године, д о н о с и:
О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА
УСТАВНЕ И ЗАКОНОДАВНОПРАВНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Број:01-05-322/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Обућа Аида,с.р.
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На основу погљавља IV, одјељак
А, члана 23. Устава Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и
чланова 106. и 108. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
10/08 и 1/15), Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, на 13.
редовној сједници, одржаној 25. априла 2016. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ СТАЛНИХ
И ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА
СКУПШТИНЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ, БРОЈ: 01-05-203/15
ОД 18.03.2015. ГОДИНЕ
И БРОЈ: 01-05-192/16
ОД 10.03.2016. ГОДИНЕ
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Члан 1.
У члану 1. а) тачка 4. умјесто
имена Машала Мехо уписује се име
Табаковић Селма.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Број:01-05-323/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.

тачака оптужнице за злочине против човјечности и кршења закона
или обичаја ратовања у Хрватској,
Босни и Херцеговини и Војводини
у Србији од марта 1991. до септембра 1993. године.
2. Свјесни размјера злочина које су
оптужени и његове војне и паравојне фомације починили у БиХ, Хрватској и Војводине, а посебно у
источној Босни, позивамо Суд да
одмах и без одлагања опозове своју
Пресуду.
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3. Позивамо Тужилаштво у Хагу да
обавезно уложи жалбу на ову Пресуду.

Позивајући се на овласти предвиђене
у Уставу и Пословнику Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде,
Имајући у виду пресуду Претресног
вијећа Војиславу Шешељу,
Знајући за почињене злочине у БиХ,
Хрватској и Војводини,
Посебно имајући у виду злочине почињене у источној Босни,

4. Ова Пресуда Међународнога кривичног суда за бившу Југославију
(МКС) сматра се чином солидарности са оптуженим за све злочине
које су он и његове формације починили у Хрватској, Босни и Херцеговини и Војводини у Србији од
марта 1991. до септембра 1993. године.

Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде д о н о с и:

5. Пресуда Међународнога кривичног суда за бившу Југославију (МКС)
ће знатно охрабрити и све друге
злочиначке организације за чињење злочина широм свијета, јер ова
Пресуда јасно указује на то да за
злочине неће одговарати.

ДЕКЛАРАЦИЈУ
о изражавању незадовољства
Пресудом Међународног кривичног
суда за бившу Југославију (МКС)
за ослобађајућу пресуду против
отпуженика за ратне злочине
Војислава Шешеља
1. Међународни кривични суд за бившу Југославију (МКС) донио је
Пресуду којом у цијелости ослобађа отпуженика за ратне злочине,
Војислава Шешеља, по свих девет

6. Овакав став Суда знатно ће погоршати сарадњу односе међу државама насталим распадом бивше
СФРЈ и започети процеси ка ЕУ и
НАТО интеграцијама ће бити знатно заустављени.
Број:01-11-324/16
25.04.2016.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.

28. април/травањ 2016.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 54. редовној сједници, одржаној дана 24.03.2016. године,
д о н о с и:

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2016. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство

ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана

Члан 1.

Члан 1.

Овом се Одлуком одобрава службено путовање у иностранство у Ден
Хаг, Холандија министрима у Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде: Дамиру Жуги и Шемсу Муслићу,
на изрицање пресуде Радовану Караџићу.
Службено путовање ће да се обави у периоду од 22. до 25.03.2016.год.

Не прихвата се Амандман I посланице Далиборке Миловић на Приједлог Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2016.годину.
Члан 2.
Саставни дио Одлуке је приједлог Амандмана посланице Далиборке
Миловић.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
об-јављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-384/16
24.03.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Члан 3.
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:03–02-521/16
29.03.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
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ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана

8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана

Члан 1.
Не прихвата се Амандман I посланика Расима Мујагића на Приједлог Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину.

Члан 1.
Не прихватају се амандмани I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII посланице Далиборке Миловић на Приједлог Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину.
Члан 2.
Саставни дио Одлуке је приједлог Амандмана посланице Далиборке
Миловић.
Члан 3.
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:03–02-520/16
29.03.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2016. године,
д о н о с и:

Члан 2.
Саставни дио Одлуке је приједлог Амандмана посланика Расима Мујагића.
Члан 3.
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:03–02-519/16
29.03.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
Члан 1.
Не прихвата се Амандман I по-

28. април/травањ 2016.

сланика Едима Фејзића на Приједлог
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2016.годину.

Брoj 5 – страна 911

Члан 2.
Саставни дио Одлуке је приједлог амандмана посланика Нена Зука.

Члан 2.
Члан 3.
Саставни дио Одлуке је приједлог Амандмана посланика Едима Фејзића.
Члан 3.
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:03–02-518/16
29.03.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2016. године,
д о н о с и:

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:03–02-517/16
29.03.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

288
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2016. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
Члан 1.

ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
Члан 1.
Не прихватају се амандмани I и
II, посланика Нена Зука на Приједлог
Закона о извршењу Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде за 2016.
годину.

Не прихватају се амандмани I,
II и III, посланика Нена Зука на Приједлог Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину.
Члан 2.
Саставни дио Одлуке је приједлог амандмана посланика Нена Зука.
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Члан 3.
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:03–02-516/16
29.03.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
Члан 1.
Не прихватају се амандмани I,
II и III посланика Адиса Аговића на
Приједлог Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину.

јави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–02-515/16
29.03.2016.године
Горажде
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
Члан 1.
Не прихватају се амандмани I,
II, III, IV, V и VI посланице Едите Велић на Приједлог Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину.
Члан 2.
Саставни дио Одлуке је приједлог амандмана посланице Едите Велић.

Члан 2.
Саставни дио Одлуке је приједлог амандмана посланика Адиса Аговића.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се об-

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Члан 3.
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:03–02-514/16
29.03.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

28. април/травањ 2016.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 29.03.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о неприхватању амандмана
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број: 8/15) и члана 14. Закона о оснивању Јавне установе „Дом за стара и
изнемогла лица” Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 10/97, 8/99 и 2/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора ЈУ „Дом
за стара и изнемогла лица” Горажде

Члан 1.
Не прихвата се амандмани I, II,
III, IV, V, VI И VII посланице Едите Велић на Приједлог Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2016.годину.
Члан 2.
Саставни дио Одлуке је приједлог амандмана посланице Едите Велић.

Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
„Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Енвер Аџем
Адмир Дељо
Санел Смајовић
Амела Перла
Вахид Мирвић

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

Члан 3.

Члан 2.

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

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

Број:03–02-513/16
29.03.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,

Број:03-05-405/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/15), а у складу са чланом 14. За-
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кона о оснивању Јавне установе „Дом
за стара и изнемогла лица” Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/97,
8/99 и 2/12) те одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ, број: 34/03
и 65/13), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016.године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора ЈУ „Дом
за стара и изнемогла лица” Горажде
Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, како
слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Енвер Аџем
Енес Плех
Нермин Џино
Вахид Мирвић
Амела Перла

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

Члан 2.
Именовани предсједник и чланови Управног одбора из члана 1. Рјешења за свој рад и ангажовање у раду
Управног одбора имају право на накнаду која ће се исплаћивати из средстава Установе.
Члан 3.
Именовање из члана 1. Рјешења

врши се на период од четири (4) године.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Члан 5.
Против овог Рјешења може жалбу упутити заинтересована странка.
Жалба се подноси Влади Босанско-подрињског кантона Горажде, а копија
исте се доставља Омбудсмену за људска права БиХ.
Број:03-05–405-1/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са чланом 4. Закона о
измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:2/13),
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утвђивању висине коефицијента
за обрачун новчаних и других
материјалних давања по основу
социјалне заштите и заштите
породице са дјецом

28. април/травањ 2016.
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Члан 1.

члана 3. ове Одлуке и износи 598,78
КМ (у даљем тексту: просјечна плата у
Кантону).

Овом се Одлуком утврђује висина коефицијента за обрачун која служи као основ за утврђивање новчаних
и других материјалних давања по основу социјалне заштите и заштите породице са дјецом, односно по основу
Закона о социјалној заштити, заштити
цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/00, 5/03, 5/05, 3/08, 2/13,
12/13 и 4/14) (у даљем тексту: Закон).
Члан 2.
Висина просјечне нето плате у
Босанско-подрињском кантону Горажде остварена у претходној (2015.) календарској години, објављена од Завода
за статистику Федерације БиХ – Уред
за статистику за подручје БПК Горажде, број: 10-053-161/16 од 16.03.2016. године, износи 740,00 КМ.
Члан 3.
Висина коефицијента из члана
1. ове Одлуке износи 0,80912, а што је
80,91% од просјечне нето плате у Кантону.
Члан 4.
Основ за обрачун новчаних и
других материјалних давања по члану
4. Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 2/13) је просјечна плата у кантону помножена са коефицијентом из

Члан 5.
На основу ове Одлуке кантонални министар за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
издаје наредбу о висини мјесечних новчаних износа за све кориснике права
по Закону.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке
ставља се ван снаге Одлука о утврђивању висине коефицијента за обрачун
новчаних и других материјалних давања по основу социјалне заштите и
заштите породице са дјецом број: 0314-395/2015 од 31.03.2015. године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско
-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-403/16
01.04.2016. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-2345
/08 од 17.10.2008.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на

Брoj 5 – страна 916

55. редовној сједници, одржаној дана
01.04.2016. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о висини потребних прихода
за задовољење стамбених потреба
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује висина мјесечних прихода које треба да
остварује породица да сама за себе обезбиједи смјештај и то како слиједи:
-

породица са 1 чланом
приход од……............. 385,00 КМ,
породица са 2 члана
приход од ………............ 570,00 КМ,
породица са 3 члана
приход од ………….......755,00 КМ и
породица са 4 члана
приход од …………….... 940,00 КМ.

За сваког наредног члана породице износ се увећава за 185,00 КМ.
Члан 2.
Висину прихода које остварују
чланови породичног домаћинства утврђује надлежни општински стамбени
орган по службеној дужности.
Члан 3.
Ова Одлука ће се усклађивати
сваких 6 (шест) мјесеци, зависно од висине просјечне плате на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
утврђене од стране надлежног органа
за статистику.
Члан 4.
Одлука важи за временски пе-

28. април/травањ 2016.

риод од 01.01 – 30.06.2016. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-402/16
01.04.2016. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/15), а у складу са чланом 64. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ”, број: 46/
10) и одредбама Статута ЈУ Завод за
јавно здравство Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:11/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 55.
редовној сједници, одржаној дана 01.
04.2016.године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног
одбора ЈУ Завод за јавно здравство
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Разрјешава се дужности члан
Управног одбора ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона
Горажде, који је био именован Рјеше-

28. април/травањ 2016.

њем Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-05-104-1/14 од
23.01.2014.године, како слиједи:
1. Алем Кудин – члан.
Члан 2.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-401/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са чланом 4. Одлуке о
утврђивању Календара обиљежавања
значајних догађаја, датума и личности
из одбрамбено-ослободилачког рата
1992-1995.година у Босанско-подрињском кантону Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:1/13 и 11/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
55. редовној сједници, одржаној дана
01.04.2016.године д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма обиљежавања
24. годишњице Армије РБиХ
у Босанско-подрињском кантону
Горажде за 2016.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм обиљежавања 24. годишњице Армије РБиХ у Босанско-подрињском кан-
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тону Горажде за 2016.годину, а исти је
саставни дио ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 1.860,00
(словима: једна хиљада осам стотина
шездесет) КМ, према Финансијском
плану који је саставни дио Програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – “Текући трансфери непрофитних организација – Обиљежавање значајних
датума из период ’92-95”.
Одобрена средства уплатити на
жирорачун Удружења “Свијетлост Дрине” Горажде број: 1990540006546332,
отворен код “Шпаркасе” банке, филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-387/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и на основу Споразума о подјели
трошкова за Пројекат “Зелени економски развој” – “Институционализација
енергетског управљања и повећање енергетске ефикасности у БиХ” број:03-14
-1351-1/2015 од 14.12.2015.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању координатора испред
ресорних министарстава Босанскоподрињског кантона Горажде
за реализацију пројекта
“Зелени економски развој”
– “Институционализација
енергетског управљања и повећање
енергетске ефикасности у БиХ”

28. април/травањ 2016.

унутрашње послове,
6. Мелида Хаџиомеровић, Министарство за привреду,
7. Рашид Џабија, Министарство за
финансије,
8. Неџад Топаловић, Министарство
за борачка питања.
Члан 2.
Министарство за урбанизам,
пр-осторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде именује се за фолк поинт или
главног координатора између свих ресорних министарстава за реализацију
пројекта “Зелени економски развој” –
“Институционализација енергетског
управљања и повећање енергетске
ефикасности у БиХ”.
Члан 3.

Члан 1.
Овом се Одлуком именују координатори испред ресорних министарстава Босанско-подрињског кантона
Горажде за реализацију пројекта “Зелени економски развој” – “Институционализација енергетског управљања и
повећање енергетске ефикасности у
БиХ”, како слиједи:
1. Един Кадрић, Министарство за
урбанизам, просторно уређење и
заштиту околине,
2. Амира Боровац, Министарство за
образовање, младе, науку, културу
и спорт,
3. Мухамед Хаџић, Министарство за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
4. Емина Башић, Министарство за
правосуђе, управу и радне односе,
5. Асим Пашић, Министарство за

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће бити
објављена у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–23-388/16
01.04.2016. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу члана 28. Закона о
средњем образовању и одгоју (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/11), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016. године, д о н о с и:

28. април/травањ 2016.

ОДЛУКУ
о разрјешењу предсједника
и чланова Трипартитног
савјетодавног вијећа

I
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде разрјешава предсједника и чланове Трипартитног савјетодавног вијећа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Пилав Фарук – предсједник, представник послодаваца
Драковац Емира – члан, представник Министарства
Бечић Рифет – члан, представник
школе
Машала Ибрахим - члан, представник послодаваца
Теровић Зијо – члан, представник
послодаваца
Лагумџија Мухамед – члан, представник синдиката средњег образовања
7.Табаковић Санија - члан, представник Службе за запошљавање
Алибашић Џевад - члан, представник школе
Караузовић Екрем - члан, представник синдиката основног образовања

II
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу члана 28. Закона о
средњем образовању и одгоју (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/11), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној
дана 01.04.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању предсједника
и чланова Трипартитног
савјетодавног вијећа

I
У циљу осигуравања веза између средњег стручног образовања и обуке и тржишта рада на нивоу кантона,
Влада Босанско – подрињског кантона
Горажде именује предсједника и чланове Трипартитног савјетодавног вијећа како слиједи:
1.
2.
3.

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-397/16
01.04.2016. године
Горажде
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ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

4.
5.
6.
7.

Ћулов Нихад – предсједник, представник послодаваца
Драковац Емира – члан, представник Министарства
Бечић Рифет – члан, представник
школе
Зорлак Азра – члан, представник
послодаваца
Теровић Џевад – члан, представник послодаваца
Буњо Хилмо – члан, представник
синдиката средњег образовања
Табаковић Санија - члан, представник Службе за запошљавање
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8.
9.

28. април/травањ 2016.

Ћуровац Ахмо - члан, представник школе
Караузовић Екрем - члан, представник синдиката основног образовања

II
Мандат именованих из члана I
ове одлуке траје 4 (четири) године почев од дана именовања.
III
Обављање дужности предсједника и чланова Трипартитног савјетодавног вијећа је добровољно и без накнаде.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-05–397-1/16
01.04.2016. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/04, 6/09 и 1/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Школског одбора ЈУОШ
“Хусеин еф. Ђозо” Горажде

I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора
Јавне установе Основна школа “Хусеин еф. Ђозо” Горажде, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Ефендић Хамед, предсједник
Сркаловић Елведин, члан
Куртовић Халида, члан
Бекто Ениса, члан
Спаховић Самра, члан

II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03-38–409/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/04, 6/09 и 1/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Школског одбора ЈУОШ
“Хусеин еф. Ђозо” Горажде

I
У Школски одбор Јавне устано-

28. април/травањ 2016.
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I

ве Основна школа “Хусеин еф. Ђозо”
Горажде, именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Бекто Ениса, предсједник
Санела Башић, члан
Чаушевић Рефик, члан
Клапух Семина, члан
Борчак Елвир, члан

II
Школски одбор из тачке I овог
Рјешења именује се на период од 4 (четири) године почев од дана именовања.

Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора
Јавне установе Основна школа “Фахрудин Фахро Башчелија” Горажде, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Мујагић Адил, предсједник
Дјана Јасмина, члан
Куртић Мелиса, члан
Хаџиахметовић Един, члан
Шубо Есад, члан.

II

III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-38–409-1/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број:03-38-410/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

304

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/04, 6/09 и 1/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016. године, д о н о с и:

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), члана 87. Закона о основном одгоју и образовању („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/04, 6/09 и 1/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 55. редовној сједници, одржаној
дана 01.04.2016. године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Фахрудин Фахро
Башчелија” Горажде

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Школског одбора ЈУОШ
“Фахрудин Фахро Башчелија”
Горажде
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28. април/травањ 2016.

I

Члан 1.

У Школски одбор Јавне установе Основна школа “Фахрудин Фахро
Башчелија” Горажде именују се:

Овом се Одлуком одобрава службено путовање у иностранство Турску – Бурса, премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде, Емиру Оковићу, за присуствовање годишњици ослобођења Бурсе и Дана Општине Османгази, те посјету Трговинској комори Бурсе.

1.
2.
3.
4.
5.

Елвира Казагић, предсједник
Сабахета Ушановић, члан
Един Драковац, члан
Индира Хаџихафизбеговић, члан
Вилдан Пјано, члан

II
Школски одбор из тачке I овог
Рјешења именује се на период од 4 (четири) године почев од дана именовања.

III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-38–410-1/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство

Службено путовање ће се обавити у периоду од 07.04. до 11.04.2016.
године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-417/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016. године,
д о н о с и:

28. април/травањ 2016.
ОДЛУКУ
о усвајању Комуникационе
стратегије Владе Босанскоподрињског кантона Горажде
за период 2016-2018.година
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Комуникациона стратегија Владе Босанскоподрињског кантона Горажде за период 2016-2018.година.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за односе с јавношћу
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-49-386/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

307
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 4. Уредбе о утврђивању
платних разреда и коефицијената за
плате руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07) и члана 4. Уредбе
о утврђивању платних разреда и кое-
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фицијената за плате намјештеника у
кантоналним органима државне службе (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 11/07),
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 55. редовној сједници, одржаној дана 01.04.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк за мјесец
МАРТ 2016. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, за мјесец МАРТ 2016.године, у износу од 360,00 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец МАРТ 2016. године, у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде,
а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:03–14-446/16
01.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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308
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 57. сједници, одржаној дана 08.04.2016.године д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању преноса средстава
са посебног намјенског подрачуна
“Кантоналног стамбеног фонда”

28. април/травањ 2016.

објављена у “Службеним новима Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-435/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
08.04.2016.године Нуџеим Џиханић,с.р.
Горажде

309
На основу чланова 8. и 23. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 57. редовној сједници, одржаној дана 08.04.2016. године, д о н о с и:

Члан 1.
Влада БПК Горажде одобрава
пренос средстава у износу од 150.000
КМ са посебног намјенског подрачуна
“кантоналног стамбеног фонда”, број
рачуна: 1011400000448981, отворен код
ПБС Сарајево, филијала Горажде на
трансакцијски рачун Министарства за
финансије број: 1327310410293057, отворен код НЛБ банке д.д. Тузла.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
преносе се као краткорочна позајмица
и иста ће се вратити до 31.12.2016. године.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о овлаштењу за обављање послова
из надлежности премијера Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овлашћује се министар за финансије Нуџеим Џиханић да, због службене одсутности премијера Босанскоподрињског кантона Горажде, дана 08.
04.2016.године обавља послове из надлежности премијера, односно да предсједава 57. сједницом Владе Босанскоподрињског кантона Горажде и потпише донесене одлуке.
Члан 2.

Члан 4.

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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити

Број:03–05-492/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
08.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије.

28. април/травањ 2016.

310
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са чланом 96. Закона
о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице
са дјецом („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
10/00, 5/03, 5/05, 3/08, 2/13, 12/13 и
4/14), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године,
д о н о с и:

Брoj 5 – страна 925

ецом („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:
10/00, 5/03, 5/05, 3/08, 2/13, 12/13 и
4/14) је просјечна нето плата у кантону остварена у претходној календарској години помножена са одговарајућим коефицијентом (просјечна плата у
Кантону), која према Одлуци Владе
кантона о утврђивању висине коефицијента за обрачун новчаних и других
материјалних давања по основу социјалне заштите и заштите породице са
дјецом број: 03-14-403/16 од 01.04.2016.
године, износи 598,78 КМ.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о утврђивању висине
дјечијег додатка

Ступањем на снагу ове Одлуке
ставља се ван снаге Одлука о утврђивању висине дјечијег додатка број: 03-14431/2015 од 03.04.2015. године.

Члан 1.

Члан 4.

Износ дјечијег додатка на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде, а сходно члану 96. Закона о
социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са
дјецом („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
10/00, 5/03, 5/05, 3/08, 2/13, 12/13 и
4/14) утврђује се у висини од 4,85% од
просјечне плате у Кантону и износи
29,00 КМ.

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

Члан 2.
Основ за утврђивање новчаних
и других материјалних давања по основу социјалне заштите и заштите породице са дјецом према Закону о социјалној заштити, заштити цивилних
жртава рата и заштити породице са дј-

Број:03-14-468/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

311
На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 8/15), а у складу са чланом 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне
и Херцеговине („Службене новине Ф
БиХ”, број: 34/03 и 65/13) те чланом
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64. став 3. Закона о здравственој заштити („Службене новине ФБиХ”, број:
46/10), на приједлог Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
58. редовној сједници, одржаној дана
15.04.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о приједлогу кандидата за позицију
члана Управног одбора
Универзитетскоклиничког центра
Сарајево са подручја Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
У Управни одбор Универзитетскоклиничког центра Сарајево са подручја Босанско-подрињског кантона
Горажде предлаже се:
1. Др. Нусрет Поповић.
Члан 2.
У надлежности Владе Федерације БиХ је коначно именовање предсједника и чланова Управног одбора Универзитетскоклиничког центра Сарајево у пуном саставу.
Мандат предсједника и чланова
Управног одбора Универзитетскоклиничког центра Сарајево траје четири
(4) године рачунајући од дана именовања Управног одбора од стране Владе
Федерације БиХ.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-

28. април/травањ 2016.

јави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Члан 4.
Против ове Одлуке жалбу може
упутити заинтересована странка. Жалба се подноси Влади Босанско-подрињског кантона Горажде, а копија исте се доставља Омбудсмену за људска
права БиХ.
Број:03-37-466/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

312
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године, д
оноси:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 900,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесеце јануар, фебруар и март 2016.године за три корисника (100,00 КМ мјесечно по кориснику) који по имовинским законима и
Закону о расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени
смјештај, са правом продужетка до трајног рјешавања статуса, а према списку како слиједи:

28. април/травањ 2016.

Р/б
1.
2.
3.

Презиме и име
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Пријератна адреса

Хурко Сувад
Рогатица
Пашовић Хасан
Општина Фоча
Туловић Изета
Н. Пите 9. – Чајниче
У к у п н о:
Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
- економски код 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 - Издаци за расељена лица) за 2016.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-465/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

313
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године,
д о н о с и:

Износ кирије
За 3 (три)
мјесеца (КМ)
300,00
300,00
300,00
900,00

ОДЛУКУ
о одобравању преноса права
власништва и искњижавања стана
Члан 1.
Овом Одлуком, а у складу са
чланом 4. Уговора о купопродаји стана, закљученог између Министарства
за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде (као продавца) и Дрнда Џенана и Дрнда Сениде
(као купца), одобрава се пренос права
власништва над станом који се налази
у Горажду, у улици Вишеградска број
31, у згради која је изграђена на к.ч.
1531 у К.О. Горажде I, са Министарством за унутрашње послове Босанскоподрињског кантона Горажде на Дрнда Џенана и Дрнда Сениду.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
стан из члана 2. ове Одлуке искњижити из евиденције сталних средстава
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона Горажде, конто 011212 - Стамбени објекти.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство за унутрашње
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28. април/травањ 2016.

послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.

и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) – Остали текући трансфери
– Информисање за 2016. годину.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новима Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-23-482/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

314
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16),
Влада Босанко-подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) Остали текући трансфери
– Информисање за 2016. годину

II
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-449/16
ПРЕМИЈЕР
13.04.2016.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

314а)
На основу члана 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/15), у
складу са чланом 54. Закона о Радиотелевизији Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 9/13 и
11/15), Министарство за образовање,
младе, науку, културу и спорт Босанско подрињског кантона Горажде,
у т в р ђ у ј е:

I
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт на Програм утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) – Остали текући рансфери
– Информисање за 2016.годину

28. април/травањ 2016.
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив програма: „Програм утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН
003) – Остали трансфери – Информисање за 2016.годину”.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2016- 31.12.2016. године
Буџетска позиција:
Остали текући трансфери
- информисање
Економски код:

614 100

Укупна вриједност Програма:
495 000,00 КМ
Одговорно лице:

Дамир Жуга

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм: Елмедин
Ваљевчић, стручни савјетник за спорт
Контакт-телефон:

038 224 259
локал 214

Контакт е-маил:
obrazovanaje@bpkg.gov.bа
Интернет

http://mо.bpkg.gov.bа/

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16), је дала Влада

Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број 03-14-449/16 од 13.04.
2016. године.
2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1.

Сврха Програма

Сврха Програма је пружање подршке ЈП Радио-телевизија Босанско–
подрињског кантона Горажде у висини финансијских средстава потребних
за исплату плата и доприноса запосленика, што је у складу са чланом 54.
Закона о Радио-телевизији Босанско–
подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:7/02, 8/09, 11/12,
13/12, 9/13 и 11/15), с тим да на систематизацију радних мјеста и задатака
те висину коефицијената сагласност
даје Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, као и пружање подршке.
Такођер, треба да се због изузетно комплексне проблематике у наведеној
области обезбиједи дио финансијских
средстава за суфинансирања пројеката
кандидованих од стране ЈП Радио-телевизија Босанско–подрињског кантона Горажде, ЈП Културно – информативни центар Прача, веб-портала са
подручја Босанско-подрињског кантона Горажде и принтаних медија („Глас
Горажда“) који се односе на област информисања, те да Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде
преко овог Програма активно учествује са планираним буџетским средствима на побољшању цјелокупне активности квалитета информисања.
2.2.

Опис Програма
Програм дефинише све кључне
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елементе имплементације буџетских
средстава као што су општи и посебни
циљеви Програма, потребна средства
за имплементацију појединих компоненти Програма, пријава захтјева за
функционисање ЈП Радио-телевизији
Босанско–подрињског кантона Горажде, кориснике средстава Програма, број радника који ће бити ангажовани на
његовој имплементацији, процјену резултата који ће се остварити Програмом, те процјену непредвиђених расхода и издатака у оквиру Програма.
3.

28. април/травањ 2016.

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма укупно износе 495.000,00
КМ и то:
-

ОПШТТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉ
ПРОГРАМА

3.1. Општти циљ Програма
У складу са Стратегијом развоја
Кантона за период 2016 – 2020. Година,
општи циљ Програма је Подршка медијима у Босанско–подрињском кантону Горажде и унапређење информисаности грађана.
3.2.

Посебни циљ Програма

У складу са општим циљевима
Програма, посебни циљеви Програма
су:
-

-

Функционисање Радио-телевизије Босанско–подрињског кантона Горажде, чији је оснивач
Босанско–подрињски
кантон
Горажде;
Унапређење бољег и квалитетнијег информисања грађана;
Подршка остваривању права
грађана на јавно информисање;
Развој медијског плурализма;
Подстицај медијског стваралаштва у свим областима јавног
живота.

-

за функционисање ЈП Радиотелевизија Босанско–подрињског кантона Горажде, што договара одредбама члана 54. Закона
о Радио-телевизији Босанско–
подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”,
број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12,
9/13 и 11/15) (динамика: јануар
–децембар, односно 12 транши)
за пројекте из области информисања (динамика: јануар – децембар)

5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Да би предложене пројектне активности биле суфинансиране, морају
задовољити одређене критерије наведене у наставку.
5.1. Општи услови
Општи услови за учешће у Програму су:
-

5.2.

да је пријава захтјева извршена
у складу са одредбама овог Програма.
Приоритети и посебни услови

Основни приоритет овог Програма је развој области информисања.
Активности које доприносе његовом
остваривању имају предност за учест-
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вовање у Програму.
Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:
-

-

-

-

5.3.

активности које доприносе повећању значаја за остваривање
права на јавно информисање;
активности које доприносе разноликости медијских садржаја
и плурализму идеја и вриједности;
јачање медијског стваралаштва
у области културе, науке, образовања, спорта и сл;
информисање и унапређење
положаја и равноправности свих сегмената друштва (информисање и едукација дјеце и младих, економски и социјално
угрожених друштвених група,
родна равноправност итд.)
Пријава за функционисање
ЈП Радио-телевизије Босанско
–подрињског кантона Горажде

ЈП Радио-телевизија Босанско–
подрињског кантона Горажде, да би
користило средстава овог Програма за
функционисање ЈП Радио-телевизија
Босанско–подрињског кантона Горажде у складу са одредбама члана 54. Закона о Радио-телевизији Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 77/02, 8/09, 11/12,
13/12, 9/13 и 11/15), доставља захтјев
за средства за сваки мјесец на који се
захтјев односи. Приликом достављања
захтјева за средства, ЈП Радио-телевизија Босанско–подрињског кантона Горажде је дужно је навести минимално
сљедеће:

-

-

опис потреба за одобравање буџетских средстава,
опис усклађености са сврхом и
посебним циљем Програма,
преглед укупних трошкова крајњих корисника средстава у складу са уговорима о раду,
извјештај о утрошку одобрених
средстава за претходни мјесец.

Пријава захтјева ЈП Радио-телевизија Босанско–подрињског кантона
Горажде за функционисање ЈП Радиотелевизија Босанско–подрињског кантона Горажде, у складу са одредбама
члана 54. Закона о Радио-телевизији
Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/02,
8/09, 11/12, 13/12, 9/13 и 11/15), врши
се уз претходно обавјештење ЈП Радиотелевизија Босанско–подрињског кантона Горажде од стране Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт о начину и условима пријаве
ЈП Радио-телевизија Босанско–подрињског кантона Горажде на кориштење
средстава овог Програма.
5.4.

Пријава за суфинансирање
пројеката из области
информисања

ЈП
Радио-телевизија
Босанско–
подрињског кантона Горажде, ЈП Културно - информативни центар Прача,
веб портали са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде и принтани
медиј („Глас Горажда“), да би користили средстава овог Програма за суфинансирање пројеката из области информисања уз детаљно описан пројекат,
достављају захтјев за суфинансирање
пројеката, у којем се дужни навести
минимално сљедеће:
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-

опис потреба за одобравање буџетских средстава,
опис усклађености са сврхом и
посебним циљем Програма,
ознос недостајућих средстава за
реализацију пројекта,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора,
очекивани резултат који се планира остварити.

Крајњи рок за подношење захтијева је 15. децембра 2016. године, односно до утрошка средстава за ове намјене у 2016. години.
5.5.

Процедуре одобравања

Захтјеве који испуњавају услове
прописане овим Програмом Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде ће у форми приједлога одлуке доставити Влади Босанско-подрињског кантона Горажде на
прихватање и одобравање.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава овог Програма су јавна предузећа, веб портали
са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде и принтани медиј („Глас
Горажда“) који су регистровани на простору Босанско–подрињског кантона
Горажде и који су успјешно завршили
процес подношења захтијева и селекције те у коначници и добили статуса
корисника средстава.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење Програма су над-
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лежни запосленици Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско подрињског кантона
Горажде и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на његовом
провођењу.
Надзор (мониторинг) над употребом буџетских средстава од стране
корисника обављају Министарство за
финансије Кантона те Министарство у
складу са Законом о извршењу Буџета
Кантона за 2016. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 3/16).
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом овог Програма очекује се функционисање ЈП Радио-телевизија Босанско–подрињског кантона
Горажде, као и унапређење бољег и
квалитетнијег информисања грађана
на простору Босанско-подрињског кантона Горажде у свим сегментима живота (културе, науке, образовања, спорта и сл.)
Процјену остваривања резултата Програма ће обављати Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, у складу са динамиком
реализације Програма. У циљу осигурања процјене резултата овог Програма, обавеза корисника је да:
-

-

прије одобравања средстава
Министарству за образовање,
младе, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона
Горажде достави захтјев за додјелу средстава у складу са одредбама овог Програма;
након одобравања средстава у
складу са овим Програмом дос-
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-

тави извјештај о утрошку средстава Министарству за образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона
Горажде, у року од 15 дана, од
дана дозначавања средстава;
форму и садржај извјештаја о
утрошку средстава прилагоди
намјени утрошка средстава тако да се могу процијенити резултати постигнути средствима
овог Програма.

9. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Један од могућих ризика који
може утицати на остваривање овог
Програма јесте евентуално недовољно
пуњење Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде због недовољног прилива средстава у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде те знатно
више потребних средстава за исплату
плата и доприноса запосленика ЈП
Радио-телевизији Босанско–подрињског кантона Горажде у односу на 2015.
годину.
Број:10-14-1081-1/16
13.04.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

315
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16), Влада Босанко-подрињског кантона Гор-
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ажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програма
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 001) – Текући трансфер за
спорт за 2016. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН 001) – Текући трансфер за спорт за 2016. годину.
Члан 2.
Програм из тачке 1. ове Одлуке
саставни су дио Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-536/16
ПРЕМИЈЕР
15.04.2016.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
...............................

315а)
На основу члана 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16), а у
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складу са чланом 68. став (1) и чланом
69. Закона о спорту Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 8/11, 1/14), Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:

Контакт-телефон:

038 224 259
локал 214

Контакт е-маил:
obrazovanaje@bpkg.gov.bа
Интернет:

http://mо.bpkg.gov.bа/

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 001) – Текући трансфер
за спорт за 2016. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је „Програм
утрошка средстава Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
001) – Текући трансфер за спорт за
2016.годину”.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2016 - 31.12.2016. године
Буџетска позиција:
Текући трансфер за спорт
Економски код:

614 100

Укупна вриједност Програма:
500 000,00 КМ
Одговорно лице:

Дамир Жуга

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм: Елмедин
Ваљевчић, стручни савјетник за спорт

Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16), дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-536/16 од
15.04.2016. године.
2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1.

Сврха Програма

Сврха Програма је да се због изузетно комплексне проблематике у области спорта, који је законом утврђена
дјелатност, обезбиједи дио финансијских средстава путем финансирања
или суфинансирања редовних и додатних програма носилаца спортских
дјелатности на нивоу Кантона ради
стварања широке квалитативне основе
за развој спорта те услове даљњег напретка, односно очувања достигнутог
нивоа квалитета спорта на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон). Такођер,
сврха је да Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт (у
даљем тексту: Министарство) преко
овог Програма активно учествује са
планираним буџетским средствима на
побољшању цјелокупног квалитета сп-
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орта и тјелесне активности дјеце, младих и одраслих грађана на подручју
Кантона.
2.2. Опис Програма
Овим Програмом дефинишу се
појединачне подстицајне мјере у области спорта и тјелесне активности на
подручју Кантона, утврђују потребна
финансијска средства, сврха Програма
те начин праћења реализације сваке
од предвиђених подстицајних мјера,
начин и динамика додјеле средстава,
извјештавање, корисници Програма те
друга питања од значаја за провођење
Програма.
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ртска такмичења на подручју Кантона,
а све у циљу оставарења јавног интереса Кантона у спорту, сходно члану 4.
став (2) Закона о спорту Кантона („Службене новине Босанско – подрињског
кантона Горажде”, број: 08/11 и 1/14),
и то:
a) развијање свијести грађана, посебно младих и лица са инвалидитетом о спорту и његовим вриједностима,
б) допринос васпитању, образовању и развоју дјеце и омладине,
ц) подстицање и афирмисање спорта и његових вриједности као
дијела културе и укупних материјалних и духовних вриједности друштва,
д) очување здравља као основе сваке људске активности, радне
продуктивности, изражавања
стваралаштва и хуманог живљења,
е) подстицање систематског и организованог бављења спортом у
слободно вријеме,
ф) системско стварање услова за остваривање врхунских спортских
резултата,
г) организација система такмичења
у складу са правилима међународних спортских федерација,
х) спорт за лица са инвалидитетом,
и) школски и студенски спорт.

3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
3.1.

Општи циљ Програма

Општи циљ овог Програма, у
складу са надлежностима Министарства утврђеним чланом 12. Закона о министарствима и другим тијелима кантоналне управе Кантона („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде”, број: 9/13 и 13/13), Стратегијом развоја Кантона за период 2016 –
2020. година (мјера 2.2.1. - пројекти и
активности 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3.,
2.2.1.4. и мјера 2.2.2. - пројекти и активности 2.2.2.1), Стратегијом развоја спорта у Кантону донесеном 2015. године на период од четири године, Програмом развоја спорта Кантона за 2016.
годину и Програмом рада Министарства и Владе Кантона за 2016. годину,
је успоставити систем подршке такмичарском, рекреативном и школском
спорту те спорту лица са инвалидитетом, као и успјешно организована спо-

3.2.

Посебни циљеви Програма

3.2.1.

Редовни програми носиоца
спортских дјелатности на нивоу Кантона

3.3.1.1. Подршка, подстицање и промовисање квалитетног спорта
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-
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гистрованим спортским удружењима - клубовима спортске
рекреације за рекреативне спортске активности дјеце, омладине и одраслих грађана, сходно
основним подацима о организацији и финансијским показатељима (приходи и расходи).

(припрема и такмичење)
мјера:финансијска подршка регистрованим спортским клубовима за припреме и такмичења,
сходно утврђеном календару
такмичења.

3.3.1.2. Подршка раду кантоналних
савеза
- мјера:финансијска подршка регистрованим кантоналним савезима за техничко функционисање кантоналних савеза, сходно утврђеном програму из дјелокруга рада кантоналног савеза.
3.3.1.3. Подстицање и промовисање
школског спорта
- мјера: финансијска подршка
Активу наставника тјелесног и
здравственог одгоја Кантона за
организације и учешћа на кантоналним и Федералним такмичењима ученика основних и
средњих школа са подручаја
Кантона, сходно утврђеном календару такмичења.
3.3.1.4. Подстицање и промовисање
спорта лица са инвалидитетом
- мјера:финансијска подршка регистрованим спортским клубовима из области спорта лица са
инвалидитетом за организацију
и учешћа на државним и куп
такмичењима лица са инвалидитетом, сходно основним подацима о програму и финансијским показатељима те календару такмичења.
3.3.1.5. Подстицање и промовисање
спорта за све
- мјера:финансијска подршка ре-

3.2.2.

Додатни програми носиоца
спортских дјелатности на нивоу Кантона

3.3.2.1. Подршка набавци специфичне опреме и реквизита за спортске клубове
- мјера:финансијска подршка регистрованим спортским клубовима за набавку специфичне
опреме и реквизита који се користе за такмичења и тренинге
(лопте, голови, кошеви, струњаче, гимнастичке справе, атлетске справе…), сходно спортској
грани у коју се клуб сврстава.
3.3.2.2. Подршка куп такмичењима
- мјера:финансиона подршка регистрованим спортским клубовима за куп такмичења са роком од десет (10) дана по завршетку куп такмичења у току године, сходно календару куп такмичења.
3.3.2.3. Стипендије младим и перспективним спортистима
- мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за добијање стипендије
младим перспективним спортистима од 15 до 20 година, сходно билтену с резултатима са
домаћих и међународних так-
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мичења, копији дипломе (копија гдје је видљив датум рођења).
3.3.2.4. Подршка организацији пригодних такмичења и манифестација
- мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за организацију пригодних такмичења и манифестација, сходно материјалима који
су значајни за организацију пригодних такмичења и манифестација.
3.3.2.5. Подршка организацији званичних федералних и државних
првенстава
- мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за организацију званичних федералних и државних
првенстава, сходно материјалима који су значајни за организацију званичних федералних и
државних првенстава.
3.3.2.6. Подршка учешћу на званичним међународним клупским
такмичењима
- мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за учешће на званичним међународним клупским такмичењима за која су остварили право наступа на основу постигнутих резултата у државним лигама, сходно материјалима који су значајни за учешће
на званичним међународним
клупским такмичењима.
3.3.2.7. Подршка организацији званичних такмичења репрезента-

Брoj 5 – страна 937

-

тивних селекција БиХ
мјера:финансијска подршка регистрованим спортским клубовима, гранским савезима кантона за организацију званичних
такмичења репрезентативних
селекција БиХ, сходно материјалима који су значајни за организацију званичних такмичења
репрезентативних
селекција
БиХ.

3.3.2.8. Интервентна помоћ носиоцима спортских дјелатности на
нивоу кантона
- мјера: финансијска подршка
регистрованим спортским клубовима за интервентну помоћ,
сходно материјалима којима се
образлаже и доказује оправданост захтјева за интервентном
помоћи.
Осим подтачки 3.3.2.1 - 3.3.2.8.
додатних програма, овим Програмом
подржани су и програми спортских дјелатности утврђени другим законским
и подаконским актима, као и одлукама
Скупштине и Владе Кантона (нпр. Дани спортских игара горажданског округа (СИГО), Кантонална награда за
спорт кантона, спортска дјелатност ученичких клубова основних и средњих
школа и слично).
У посебне циљеве овог Програма спада и стимулација редовних програма и котизација за учешће у такмичењу сениорске екипе.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провође-
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ње Програма износе 500 000,00 КМ.
Укупна средства предвиђена
Програмом ће се исплаћивати по утврђеним мјерама у оквиру Посебних
циљева сљедећом динамиком и то:

сијским показатељима те календату такмичења (динамика:
јануар - децембар 2016. године)
-

80% средстава носиоцима спортских дјелатности на нивоу кантона
на име редовних програма, а што је
износ од 400.000,00 КМ за сљедеће
-

-

-

-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за припреме и такмичење, сходно утврђеном календару такмичења (динамика: јануар - децембар 2016. године)
финансијска подршка Спортском савезу Кантона за техничко
функционисање, сходно утврђеном програму из дјелокруга
рада (динамика: јануар – децембар 2016. године)
финансијска подршка Активу
наставника тјелесног и здравственог одгоја кантона за организацију и учешће на кантоналним и Федералним такмичењима ученика основних и средњих школа са подручаја кантона,
сходно утврђеном календару
такмичења (динамика: јануар
- децембар 2016. године)
финансијска подршка регистрованим спортским организацијама из области спорта лица
са инвалидитетом за организацију и учешћа на државним и
куп такмичењима лица са инвалидитетом, сходно основним
подацима о програму и финан-

финансијска подршка регистрованим спортским удружењима - клубовима спортске рекреације за рекреативне спортске
активности дјеце, омладине и
одраслих грађана, сходно основним подацима о организацији
и финансијским показатељима
(приходи и расходи) (динамика: јануар - децембар 2016. године)

20% средстава носиоцима спортских дјелатности на нивоу кантона
на име додатних програма, што је
износ од 100.000,00 КМ за сљедеће:
-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за набавку специфичне опреме
и реквизита који се користе за
такмичења и тренинге (лопте,
голови, кошеви, струњаче, гимнастичке справе, атлетске справе…), сходно спортској грани у
коју се клуб сврстава (динамика: јануар - децембар 2016. године)

-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за куп такмичења са року од десет (10) дана по завршетку куп
такмичења у току године, сходно календару куп такмичења
(динамика: јануар - децембар
2016. године)

-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за добијање стипендије младим
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перспективним спортистима од
15 до 20 година, сходно билтену
с резултатима са домаћих и међународних такмичења, копији
дипломе (копија гдје је видљив
датум рођења) (динамика: јануар - децембар 2016. године)
-

-

-

-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за организацију пригодних такмичења и манифестација, сходно материјалима који су значајни за организацију пригодних
такмичења и манифестација
(динамика: јануар - децембар
2016. године)
финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за организацију званичних федералних и државних првенстава, сходно материјалима који су
значајни за организацију званичних федералних и државних
првенстава (динамика: јануар децембар 2016. године)
финансијска подршка регистрованим спортским клубовима
за учешће на званичним међународним клупским такмичењима за која су остварили право
наступа на основу постигнутих
резултата у државним лигама,
сходно материјалима који су значајни за учешће на званичним
међународним клупским такмичењима (динамика: јануар де-цембар 2016. године)
финансијска подршка регистрованим спортским клубовима,
гранским савезима кантона за

организацију званичних такмичења репрезентативних селекција БиХ, сходно материјалима
који су значајни за организацију званичних такмичења репрезентативних селекција БиХ (динамика: јануар-децембар 2016.
године)
-

финансијска подршка регистрованим спортским клубовима,
гранским савезима кантона за
интервентну помоћ, сходно материјалима којима се образлаже
и доказује оправданост захтјева
за интервентном помоћи (динамика: јануар - децембар 2016.
године)

-

финансијска подршка програмима спортских дјелатности утврђеним другим законским и
подаконским актима као и одлукама Скупштине и Владе Кантона (нпр. Дани спортских игара горажданског округа (СИГО), Кантонална награда за спорт кантона, спортска дјелатност ученичких клубова основних
и средњих школа и слично).
(динамика: јануар - децембар
2016. године)

-

стимулација редовних програма спортских клубова и котизација за учешће у такмичењу сениорске екипе за спортске клубове. (динамика: јануар – децембар 2016. године)

5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Да би програми спортских дје-
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латности били суфинансирани или
финансирани у зависности од типа
програма спортских дјелатности, носиоци програма спортских дјелатности
на нивоу кантона морају задовољити
одређене критерије и рокове за предају захтијева из Одлуке о утврђивању
Критерија за финансирање спорта из
јавних средстава којима се подстиче
обављање спортских дјелатности на
нивоу Босанско - подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
16/11, 3/12, 2/13 и 2/14) и Уредбе о
кантоналној награди за спорт кантона
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 7/13), донесених у складу Законом о спорту Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/11 и
1/14).

спортисти рекреативци, тренери, кондициони тренери, инструктори, менаџери, судије, делегати, комесари – повјереници и гледаоци, Актив наставника тјелесног и здравственог одгоја Кантона, односно ученици, наставно особље и гледаоци, образовне установе,
односно ученици, наставно особље и
менаџмент, установе за обављање дјелатности у области спорта или предузећа за производњу, промет и услуге у
области спорта, општине у саставу
Кантона односно становништво, научни, стручни и јавни радници као и
правна лица заслужна за развој спорта
Босанско-подрињског кантона Горажде, носиоци обиљежавања Дана спортских игара горажданског округа (СИГО), а све у зависности од типа програма на који је захтјев поднесен.

У случају потребе, носиоцима
програма спортских дјелатности на
нивоу кантона се може извршити аконтативна исплате новчаних средстава,
након поднесених захтјева за редовне
програме који испуњавају опште услове из горе наведене Одлуке о утврђивању Критерија. Одлуку о одобравању
аконтативне исплате новчаних средстава доноси Влада Кантона на приједлог Министарства.

Корисници Програма морају
поднијети завршни наративни и финансијски извјештај према обрасцу утврђеном од стране Министарства, изузев оних корисника који су постали корисници додјелом Кантоналне награде за спорт кантона и корисника који
су постали корисници финансијске
подршке регистрованим спортским
клубовима за куп такмичења сходно
подтачки 4.2.2.2. Подршка куп такмичењима овог Програма.

6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници Програма су носиоци спортских дјелатности на нивоу Кантона као регистроване спортске организације у складу са Законом о спорту
Кантона („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 08/11 и 1/14), односно спортисти,

6.1. Обавезе корисника средстава

Износи исказани од стране корисника у финансијским извјештајима
на којим се темељио приједлог пројектних активности за плаћање требају
бити стварни, тачно израчунати и дозвољени у складу са овим Програмом.
Корисници средстава требају
обезбиједити видљивост, промоцију,

28. април/травањ 2016.
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кориштење и ширење резултата овог
Програма.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење овог Програма ће
бити ангажовани упосленици Министарства у току радног времена без посебних надокнада.
Надзор (мониторинг) над употребом буџетских средстава од стране корисника обављају Министарство за
финансије Кантона те Министарство у
складу са Законом о извршењу Буџета
Кантона за 2016. годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 3/16).

-

Поред претходно наведеног,
Спортски савез Кантона обавезује се да
ће уговором регулисати кориштење
спортских објеката за клубове и савезе.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Неки од могућих ризика који
могу утицати на остваривање овог Програма су:
-

Евентуално недовољно пуњење
Буџета Кантона због недовољног прилива средстава у Буџет
Кантона;

-

Додатно терећење средстава
предвиђених за додатне програме носиоца спортских дјелатности на нивоу Кантона, односно промјене предвиђене расподјеле средстава у омјеру од 80%
/20% укупних средстава Програма на начин да средства за
редовне програме прелазе преко 80% укупних средстава Програма, због високе вриједности
уговора за кориштење спортских објеката за клубове и савезе
који Спортски савез Кантона закључује са закуподавцем спортских објеката;

-

Евентуално недовољна сума средстава за финансијску подршку регистрованим спортским

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма се очекује подстицање укључивања у спорт
што већег броја дјеце, младих и лица
са инвалидитетом, улагање у развој
спортиста и спортске клубове ради
стварања широке квалитативне основе
као услова даљега напретка, односно
очувања достигнутог нивоа квалитете
спорта на подручју кантона.
Процјену остваривања резултата Програма ће обављати Министарство у складу са динамиком реализације
Програма. У циљу осигурања процјене резултата Програма, корисници
Програма се обавезују да ће:
-

-

прије одобравања средстава Министарству доставити захтјев за
додјелу средстава у складу са
дефинисаним критеријима.
доставити извјештаје о намјенском утрошку средстава на нач-

ин и у роковима који ће се дефинисати уговором.
извјештај предавати на Обрасцу
РП- 2 и ДП- 2, уз које се достављају и сви остали материјали
значајни за извјештај.
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клубовима за припреме и такмичења, сходно утврђеном календару такмичења, због високе
вриједности уговора за кориштење спортских објеката за клубове и савезе који Спортски савез кантона закључује са закуподавцем спортских објеката
која терете средства предвиђена
за редовне програме.
Број:10-14-1148-1/16
18.04.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.

316
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:3/16), Влада Босанко-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског
кода 614 200 (КАМ 002)
– Текући трансфери појединцима
– остало за 2016. годину
I
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт на Програм утрошка средстава Министарства

за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 200
(КАМ 002) – Текући трансфери појединцима – остало за 2016. годину.
II
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-537/16
ПРЕМИЈЕР
15.04.2016.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
...............................

316а)
На основу члана 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 3/16), Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода614 200
(КАМ 002) – Текући трансфери
појединцима – остало.
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је: „Програм

28. април/травањ 2016.
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утрошка средстава Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт саекономског кода 614 200 (КАМ
002) –Текући трансфери појединцима
– остало”.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2016-31.12.2016. године
Буџетска позиција:Текући трансфери
појединцима - остало
Економски код:

614 200

Укупна вриједност Програма:
140.000,00 КМ
Одговорно лице:

Дамир Жуга

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Емира
Драковац, стручни савјетник за средње и високо образовање
Контакт-телефон:

038 224 259
локал 231

Контакт е-маил:
obrazovanaje@bpkg.gov.bа
Интернет

http://mо.bpkg.gov.bа/

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у складу
са чланом 48. Закона о изврше-њу
Буџета Босанско-подрињског кант-она
Горажде за 2016.годину („Службе-не
новине Босанско-подрињског кан-тона
Горажде”, број: 3/16), је дала Вла-да
Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број 03-14-537/16 од 15.
04.2016. године.

2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1.

Сврха Програма

Сврха Програма је побољшање
цјелокупне активности и квалитете образовног процеса кроз подстицање и
промовисање такмичарског духа те
унапређење квалитете образовања у
основним и средњим школама, обезбјеђење бесплатних уџбеника и приручника за ученике, превоз студената,
обавезни програм, суфинансирање
предшколског одгоја и образовања, учешће ученика на образовним, спортским и културним манифестацијама
изван Босанско–подрињског кантона
Горажде, љекарски прегледи дјеце из
обавезног програма и здравствено осигурање ученика и студената, подршка
за дјецу са потешкоћама у учењу и учешћу и остали подстицаји за ученике
и студенте те друге појединце гдје се у
изузетним случајевима укаже потреба.
2.2.

Опис Програма

У оквиру своје надлежности,
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт (у даљем тексту: Министарство) “врши управне и
друге стручне послове који се односе
на предлагање и провођење образовне
политике”. Програм утрошка средстава са економског кода 614 200 (КАН
002) – Грантови појединцима – Остало,
Буџета за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско подрињског
кантона Горажде за 2016.годину дефинише све кључне елементе имплементације буџетских средстава, као што су
општи и специфични циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства за имплемента-
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цију појединих компоненти Програма,
корисници средстава из Програма, број радника који ће бити ангажовани на
његовој имплементацији, процјена резултата који ће се остварити Програмом те процјена непредвиђених расхода и издатака у оквиру Програма.
Овим програмом Министарство настоји подићи ниво образовања у
свим областима те додатно мотивисати ученике и студенте за активно учествовање у одгојно-образовном процесу и то кроз подршку и активности како слиједи:

28. април/травањ 2016.

3. Превоз студената
-

4. Обавезни програм
-

1. Такмичења и ученици генерације
-

-

-

организовање кантоналних такмичења за ученике основних и
средњих школа
подршка учешћу ученика на
федералним такмичењима
подршка учешћу ученика на
државним, међународним и др.
Такмичењима
подршка ученицима генерације
основних и средњих школа

осигурање дијела средстава за
куповину уџбеника ученицима
основних школа, а што је у складу са чланом 12. став 2. Закона
о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”
број: 5/04, 6/09 и 1/15) и Правилником о основама, мјерилима, критеријима и поступцима
осигурања школских уџбеника
за ученике основних школа са
подручја Босанско-подрињског
кантона Горажде.

финансирање реализације Програма обавезног предшколског
одгоја и образовања у складу са
Законом о предшколском одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона” број: 15/09 и
7/14).

6. Суфинансирање предшколског
одгоја и образовања
-

2. Уџбеници
-

субвенционирање
трошкова
превоза студената дислоциране
наставе у Горажду.

суфинансирање предшколског
одгоја и образовања у дјечијем
вртићу СОС Киндердорф Горажде у сврху обезбјеђивања услова за боравак дјеце предшколске доби у установама предшколског одгоја и рад у играоницама за дјецу која нису укључена у вртић.

6. Подршка оспособљавању дјеце са
потешкоћама у учењу и учешћу
-

суфинансирање отварања и рада ресурсне собе за оспособљавање и рад са дјецом са потешкоћама у учењу и учешћу у циљу раног раста и развоја.

7. Љекарски прегледи дјеце из обавезног програма и здравствено
осигурање ученика и студената
-

финансирање љекарских прег-
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-

леда дјеце из обавезног предшколског одгоја и образовања у
складу са Законом о предшколском одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона” број:
15/09 и 7/14)
финансирање здравственог осигурања ученика и студената
који не могу остварити здравствено осигурање по другом основу.

8. Учешће ученика на образовним,
спортским и културним манифестацијама изван Босанско–подрињског кантона Горажде
-

финанирање учешћа ученика
основних и средњих школа на
образовним, спортским и културним манифестацијама на основу захтјева стручних актива,
школа и сл.

3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
3.1.

Општи циљ Програма

Општи циљ програма је да се
планирана буџетска средства у 2016.
години са економског кода 614 200
(КАН 002) – Грантови појединцима –
Остало, у укупном износу од 140.000,00
КМ, плански и транспарентно утроше
у складу са Законом о предшколском
одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона”
број:15/09, 7/14), Законом о основном
одгоју и образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/04, 6/09 и 1/15), Закон-
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ом о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона” број: 10/11), Правилником о такмичењу ученика основних и
средњих школа („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/11 и 5/13 ), Правилником о
избору ученика генерације („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:7/06 и 5/09), Правилником о финансирању проведбе обавезног програма за дјецу пред полазак у школу („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:5/13) те у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2016. годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде” број: 3/16).
Активности предвиђене Програмом су дефинисане у Праграму рада Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт те у Стратегији развоја кантона за период 20162020. година (мјера 2.1.4. - пројекти и
активности 2.1.4.2. и 2.1.4. и мјера 2.1.5.
- пројекти и активности 2.1.5.5.
3.2.

Специфични циљ Програма

Специфични циљ овог Програма је побољшање цјелокупне активности и квалитете образовног процеса и
то:
1. Подстицање и промовисање такмичарског духа те унапређење квалитете образовања у основним и
средњим школама
мјера: финансијска подршка ученицима основних и средњих школа
за учешће на федералним, државним и међународним такмичењима додјелом новчаних наг-
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рада;
мјера: финансијска подршка ученицима основних школа за кантонално такмичење, такмичење поводом државних празника и других манифестација додјелом новчаних награда;
мјера: финансијска подршка ученицима средњих школа за кантонално такмичење, такмичење поводом државних празника и других манифестација додјелом новчаних награда;
мјера: финансијска подршка ученицима генерације основних и средњих школа додјелом новчаних
награда.
2. Обезбјеђење бесплатних уџбеника и приручника за ученике
мјера: набавка дијела уџбеника за ученике основних школа и то за
предметну и разредну наставу.
3. Побољшање стандарда студената
који студирају на простору Босанско-подрињског кантона Горажде те подстицање младих да остану, живе и раде у свом граду
мјера: финансијска подршка у смислу
суфинансирања превоза студената дислоциране наставе у Горажду.
4. Стварање услова за што квалитетније провођење обавеза утврђених Законом о предшколском одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона Горажде.
мјера: финансијска подршка ЈУ за предшколски одгој и образовање
и СОС Дјечији вртић Горажде
у виду финансирања реализац-
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ије Програма обавезног предшколског одгоја и образовања;
мјера: обезбијеђење школских просторија за реализацију програма
обавезног предшколског одгоја
и образовања у матичним и подручним школама и општинама у којима нема регистрована
предшколска установа;
мјера: финансијска подршка ЈУ за предшколски одгој и образовање
за набавку дијела опреме и дидактичког материјала неопходног за реализацију Програма
обавезног предшколског одгоја
и образовања и СОС Дјечији вртић Горажде;
мјера: провођење програма јачања родитељских компетенција за родитеље дјеце предшколске доби
на подручју кантона.
5. Суфинансирање предшколског
одгоја и образовања
мјера: суфинансирање предшколског
одгоја и образовања у дјечијем
вртићу СОС Киндердорф Горажде у сврху обезбијеђивања услова за боравак дјеце предшколске доби у установама предшколског одгоја и рад у играоницама за дјецу која нису укључена у вртић.
6. Подршка оспособљавању дјеце са
потешкоћама у учењу и учешћу
мјера: суфинансирање отварања и рада ресурсне собе за оспособљавање и рад са дјецом са потешкоћама у учењу и учешћу у циљу раног раста и развоја.
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7. Љекарски прегледи дјеце из обавезног програма и здравствено осигурање ученика и студената
мјера: финансирање љекарских прегледа дјеце из обавезног предшколског одгоја и образовања у складу са Законом о предшколском одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона” број:
15/09);
мјера: финансирање здравственог осигурања ученика и студената који не могу остварити здравствено осигурање по другом основу.
8. Учешће ученика на спортским и
културним образовним, манифестацијама
мјера: обезбјеђење и финансирање
превоза ученика основних и средњих школа на образовне, спортске и културне манифестације на основу захтјева стручних
актива, школа и сл.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За реализацију овог Програма
потребна су новчана средства у износу
од 140.000,00 КМ. С обзиром на то да је
Програмом дефинисано осам различитих активности те неколико мјера
унутар сваке активности, могуће је да
се у току реализације планирана средства не утроше како је то дефинисано
Програмом или да се на одређеним
активностима укаже потреба за додатним средствима, Министарство може
направити редистрибуцију средстава
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између специфичних циљева у износу
од 10 % од износа средстава утврђених
Програмом.
Средства ће се утрошти на основу захтјева појединаца, на основу утврђених поступака или законских одредби, путем јавних набавки и сл.
За хитне и приоритетне захтјеве и специфичне потребе по одлуци
министра може се додијелити до 10%
средстава од укупних средстава одобрених Програмом.
Укупна средства у износу од
140.000 КМ предвиђена Програмом ће
се исплаћивати на начин како слиједи:
1. Износ од 8.000 КМ ученицима основних и средњих школа за такмичења и награде ученицима генерације
(динамика: април – јули)
2. Износ од 24.000 КМ за набавку уџбеника за ученике основних школа
(динамика: јули – септембар)
3. Износ од 4.000 КМ за превоз студената дислоциране наставе у Горажду
(динамика: током свих 10 мјесеци
2016. године)
4. Износ од 47.000 КМ за финансијску
подршку ЈУ за предшколски одгој
и образованје Горажде вртић ”Сунце” и СОС Дјечији вртић Горажде
у виду финансирања реализације
Програма обавезног предшколског
одгоја и образовања
(динамика: март-мај)
5. Износ од 20.000 КМ за суфинансирање предшколског одгоја и образовања
(динамика: март- децембар 2016.
године)
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6. Износ од 15.000 КМ за подршку оспособљавању дјеце са потешкоћама
у учењу и учешћу
(динамика: мај - децембар 2016.
године)
7. Износ од 15.000 КМ за љекарске прегледе дјеце из обавезног програма
и здравствено осигурање ученика
и студената
(динамика: љекарски прегледи
април-јуни)
здравствено осигурање (јануардецембар 2016.године)
8. Износ од 4.000 КМ за учешће ученика на спортским и културним
образовним, манифестацијама
(динамика јануар – децембар)
9. Износ од 3.000 КМ за остале хитне
и приоритетне захтјеве по одлуци
министра.
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Утрошак средстава одобрених
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину са економског кода 614 200 (КАН 002) Грантови
појединцима – Остало, у укупном износу од 140.000,00 КМ, распоређиваће
се на основу сљедећих критерија:
5.1.

Општи и посебни услови

1. Такмичења и ученици генерације
Средства за награде ученика по
основу такмичења и награде за ученике генерације се додјељују одлуком
министра за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде у складу са критеријима наградног конкурса, Правилник-
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ом о такмичењу ученика основних и
средњих школа и Правилником о избору ученика генерације, уколико су стекли статус „ученика генерације” те
Календаром такмичења за школску
2015/16. годину, а на основу поднесеног захтјева Министарству за финансије. Средства се у принципу додјељују на свечаном пријему или на други
начин. Средства се могу додијелити на
основу захтјева и ученицима и студентима и за такмичења која нису дефинисана Календаром такмичења уколико Министарство процијени да је то у
интересу развоја образовања.
2. Уџбеници
Обезбјеђење уџбеника и приручника за ученике се врши у складу са
чланом 12. став 2. Закона о основном
одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона Горажде, а по процедурама прописаним Законом о јавним
набавкама. Завршени поступак одабира најповољнијих издавача одобрених
уџбеника који испуњавају услове прописане Програмом утрошка средстава,
Министарство ће у форми приједлога
одлуке доставити Влади Босанско-подрињског кантона Горажде на одобравање.
3. Превоз студената
Субвенционирање превоза студената ће се вршити на начин да Министарство врши плаћање појединачних мјесечних фактура испостављених
од стране овлаштеног превозника за
студенте који студирају дислоцирану
наставу у Горажду.
За студенте или ученике који се
не могу користити организованим пр-
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евозом (лица са инвалидитетом) Министарство ће вршити плаћање на основу испостављене фактуре за гориво и
одлуке Владе о давању сагласности за
исто.
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расположивим средствима у Буџету
Министарства за образовање.
7. Љекарски прегледи дјеце из обавезног програма и здравствено осигурање ученика и студената

4. Обавезни програм
Корисници средстава, ЈУ за предшколски одгој и образовање Горажде Вртић „Сунце” и СОС Дјечији вртић Горажде, достављају приједлог пројекта са елементима како је то дефинисано Правилником о финансирању
Обавезног програма. Након одобравања пројекта, са вртићима ће се склопити уговор о реализацији пројекта обавезног програма. Извјештај о утрошку
одобрених средстава потребно је доставити у року од 15 дана по завршетку
пројекта обавезног укључивања дјеце
у предшколско образовање, односно
по извршеној уплати новчаних средстава.
5. Суфинансирање предшколског одгоја и образовања
Кориснику средстава Дјечијем
вртићу СОС Киндердорф Горажде ће
се извршити суфинансирање рада на
основу одлуке министра, а у складу са
расположивим средствима у Буџету
Министарства за образовање.
6. Подршка оспособљавању дјеце са
потешкоћама у учењу и учешћу
Кориснику средстава ће се извршити суфинансирање рада ресурсне
собе за рад са дјецом којој је неопходна
подршка у учењу и учешћу, тј. дјецом
са посебним образовним потребама на
основу одлуке министра, а у складу са

Финансирање љекарских прегледа дјеце из обавезног предшколског
одгоја и образовања у складу са Законом о предшколском одгоју и образовању Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
15/09) вршит ће се на начин да се уговором прецизира цијена љекарског
прегледа за дјецу те ће се плаћање вршити на основу испостављене фактуре од овлаштене здравствене установе.
Финансирање здравственог осигурања ученика и студената који не
могу остварити здравствено осигурање по другом основу вршит ће се на
основу Споразума о здравственом осигурању ученика и студената, гдје је одређена мјесечна цијена осигурања, а
плаћање ће се вршити на основу испостављене мјесечне фактуре од стране
Завода здравственог осигурања Горажде.
8. Учешће ученика на спортским и културним, образовним манифестацијама
Обезбјеђење и финансирање
превоза ученика основних и средњих
школа на образовне, спортске и културне манифестације на основу захтјева
стручних актива школа и сл. врши се
тако што након достављеног захтјева
стручног актива школа и сл., Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт које закључује уговор о
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превозу у складу са Законом те обавијести стручни актив, школу и сл. да преузме све потребне мјере у погледу организације превоза. Након извршеног
превоза стручни актив, школа и сл.
доставља информацију о извршеном
превозу, а превозник дефинисан уговором о превозу рачун. По запримању
рачуна, министар за образовање, младе, науку, културу и спорт доноси одлуку о одобравању средстава за плаћање рачуна који заједно са одлуком,
рачуном и осталим битним материјалима доставља у Министарство за финансије на плаћање.
9. Остале појединачне стимулације по
одлуци министра
Појединци се Министарству током читаве године обраћају захтјевима
министру за подршку и помоћ у обезбијеђивању услова за различита такмичења, стипендије, учешће и котизације које нису планиране програмима и
сл. Као резерва за непредвиђене ситуације које појединци остваре или стекну у току године, предвиђено је да министар својом одлуком може по захтјеву одобрити одређена новчана средства.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава овог Програма су ученици основних и средњих
школа који имају пребивалиште на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, стручни активи, студенти
дислоциране наставе Машинског факултета, ЈУ за предшколски одгој и образовање Горажде вртић „Сунце”,
СОС Дјечији вртић Горажде и дјеца
укључена у Обавезни програм за дјецу
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пред полазак у школу и дјеца у вртићу
и програмима које проводи СОС Киндердорф Горажде, дјеца са потешкоћама у учењу и учешћу и остали.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење Програма су надлежни запосленици Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско подрињског кантона
Горажде и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на његовом
провођењу.
Надзор и мониторинг над употребом буџетских средстава од стране
корисника обављају Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде те Министарство у складу
Законом о извршењу Буџета Босанско
–подрињског кантона Горажде за 2016.
годину („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
3/16).
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се потицање надарених ученика, подршка младима који студирају на простору кантона, промоција знања, као и
укључивање што већег броја дјеце предшколског узраста у Обавезни програм за дјецу пред полазак у школу, а
као основе за даљи напредак, односно
очувања достигнутог нивоа квалитете
образовања на подручју кантона, осигурање здравствене услуге ученицима
и студентима. Процјену остваривања
резултата Програма ће обављати Министарство, у складу са динамиком реализације Програма.

28. април/травањ 2016.

9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Један од могућих ризика који
може утицати на остваривање овог
Програма јесте недовољно пуњење
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде због слабог прилива средстава у Буџет, као и недовољно ангажовање наставника и ученика на припреми
за предвиђена кантонална и федерална такмичења.
Број:10-14-1202-1/16
22.04.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16), Влада Босанко-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 200 (КАМ
001) – Текући трансфер појединцима исплата стипендија за 2016. годину

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт на Програм
утрошка средстава Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
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спорт са економског кода 614200 (КАМ
001) – Текући трансфер појединцима
- исплата стипендија за 2016 годину.
Члан 2.
Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-462/16
ПРЕМИЈЕР
15.04.2016.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

317а)
На основу члана 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16),
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде, утврђује:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 200 (КАМ
001) – Текући трансфери појединцима –
исплате стипендија за 2016. годину

1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је „Програм
утрошка средстава Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 200 (КАМ
001) –Текући трансфери појединцима
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– исплате стипендија за 2016. годину”.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
Буџетска позиција:Текући трансфери
појединцима - Исплате стипендија
Економски код:

614 200

Укупна вриједност Програма:
267 000,00 КМ
Одговорно лице:

Дамир Жуга

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Емира Драковац, стручни савјетник за
средње и високо образовање
Контакт-телефон:

038 224 259
локал 231

Контакт е-маил:
obrazovanaje@bpkg.gov.bа
Интернет:

http://mо.bpkg.gov.bа/

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:3/16), дала је Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-462/16 од 15.04.
2016. године.
2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1. Сврха Програма
У оквиру своје надлежности,

Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт „врши управне
и друге стручне послове који се односе
на предлагање и провођење образовне
политике”. Овим Програмом Министарство за образовање, младе,науку,
културу и спорт настоји подићи ниво
образовања у свим областима те додатно мотивисати ученике и студенте за
наставак образовања на високошколским установама на простору Босне и
Херцеговине.
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава
Министарства за образовање, младе,
науку, културу и спорт са економског
кода 614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери појединцима – Исплате стипендија дефинише све кључне елементе
имплементације буџетских средстава,
као што су општи и посебни циљеви
Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства за имплементацију Програма, корисници средстава из Програма, број радника који
ће бити ангажовани на његовој имплементацији, процјена резултата и сл.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
3.1. Општи циљ Програма
Циљ Програма је да се планирана буџетска средства у 2016. години
са економског кода 614 200 (КАМ 001)
– Текући трансфери појединцима –
Исплата стипендија, у укупном износу
од 267.000,00 КМ, плански и транспарентно утроше за унапређење студентског стандарда те додатну мотивацију за ученике завршних разреда сред-

28. април/травањ 2016.

њих школа да наставе образовање.
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од 10.12.2015. године и број 03-14-21016 од 19.02.2016. године.

3.2. Посебни циљеви Програма
У складу са општим циљем Програма, посебни циљ Програма је додјела студентских кредита студентима
додипломског студија и студентима I и
II циклуса студија са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде у 8
једнаких рата.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери појединцима – Исплате стипендија, обезбијеђена су у износу од
267.000,00 КМ.
Укупна средства која су Програмом предвиђена ће се исплаћивати:
студентима додипломског студија, студентима I и II циклуса студија који испуњавају услове за додјелу студентских кредита у студијској 2015/16. години (укупно 199 студената x 8 мјесеци)
Динамика утрошка средстава: април –
септембар.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Критерији за расподјелу средстава утврђену су Одлуком о утврђивању Критерија за додјелу студентских кредита редовним студентима додипломског студија, студентима I и II
циклуса студија број: 03-14-2051-1/15

6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава овог Програма су редовни студенти додипломског студија и студенти I и II циклуса
студија са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде који похађају
неке од факултета на подручју Босне и
Херцеговине.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење Програма су надлежни запосленици Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на његовом
провођењу.
Надзор (мониторинг) над употребом буџетских средстава од стране
корисника обављају Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде те Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт
у складу Законом о извршењу Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2016. годину („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16).
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се стварање што бољих услова за студирање студентима додипломског студија, студентима I и II циклуса студија
са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде.
Процјену остваривања резулта-

Брoj 5 – страна 954

28. април/травањ 2016.

та Програма ће обављати Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт, у складу са динамиком реализације Програма.

образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
004) - Текући трансфер за високо школство за 2016.годину.

9. ПРОЦЈЕНА
НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

Члан 2.

Један од могућих ризика за остваривање овог Програма јесте недовољан прилив средстава у Буџет Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:10-14-1143-1/16
18.04.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16), Влада Босанко-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 004) - Текући трансфер
за високо школство за 2016. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт на Програм
утрошка средстава Министарства за

Програм из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за образовање,
младе, науку, културу и спорт и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-535/16
ПРЕМИЈЕР
15.04.2016.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
...............................

318а)
На основу члана 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2015. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:3/16), Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско подрињског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за образовање, младе, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 004) – Текући трансфер
за високо школство за 2016. годину

28. април/травањ 2016.
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је ”Програм
утрошка средстава Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
004) – Текући трансфер за високо школство за 2016. годину”.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2016 - 31.12.2016.године
Буџетска позиција:
Текући трансфер за високо школство
Економски код:

614 100

Укупна вриједност Програма:
117.000,00 КМ
Одговорно лице: Дамир Жуга,проф.
Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм:
Емира Драковац, стручни савјетник за
средње и високо образовање
Контакт-телефон:

038 224 259
локал 231

Контакт е-маил:
obrazovanaje@bpkg.gov.bа
Интернет:

http://mо.bpkg.gov.bа/

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину („Службене новине Босанско-подрињског кант-

она Горажде”, број: 3/16), дала је Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-535/16 од 15.04.
2016. године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
У оквиру своје надлежности,
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт “врши управне
и друге стручне послове који се односе
на предлагање и провођење образовне
политике”. Овим Програмом Министарство за образовање, младе, науку,
културу и спорт настоји подићи ниво
образовања у свим областима, тј. активно учествовати са планираним буџетским средствима на суфинансирању
високошколских установа које изводе
дислоцирану наставу на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде,
а што је прецизирано уговорима о извођењу дислоциране наставе у Горажду.
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава из
Буџета Министарства за образовање,
младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде са
економског кода 614 100 (КАН 004) –
Текући трансфер за високо школство
за 2016.годину, дефинише све кључне
елементе имплементације буџетских
средстава као што су општи циљ Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства за имплементацију појединих компоненти Програма, корисници средстава из Програма,
број радника који ће бити ангажовани
на његовој имплементацији, процјена
резултата који ће се остварити Прог-
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рамом те процјена непредвиђених расхода и издатака у оквиру Програма.

28. април/травањ 2016.

3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА

рама у студијској 2015/16. је Машински факултет Универзитета Џемал Биједић из Мостара, који изводи наставу
у Горажду на основу потписаног уговора.

3.1. Општи циљ Програма

5.2. Начин аплицирања

Циљ Програма је да се планирана буџетска средства у 2016. години
са економског кода 614 100 – Трансфер за високо школство, у износу од
117.000,00 КМ, плански и транспарентно утроше у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2016. годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број : 3/16).
3.2. Специфични циљ Програма
Специфични циљ овог Програма је побољшање стандарда младих
који студирају на простору Босанскоподрињског кантона Горажде те подстицање младих да остану, живе и раде у свом граду.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма утрошка средстава Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614 100 (КАН 004) – Текући трансфер
за високо школство су обезбијеђена у
износу од 117.000,00 КМ.
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1. Корисници средстава
Корисник средстава овог Прог-

Корисник средстава, Машински факултет Универзитета Џемал Биједић из Мостара, доставља фактуру у
складу са начином који је дефинисан
горе наведеним уговором и то:
- Машински факултет Универзитета
Џемал Биједић из Мостара
(раелизација дислоциране наставе у
Босанско-подрињском кантону Горажде)
За студијску 2015/2016. годину укупна вриједност уговора је 127.768,11
КМ
Финансијске обавезе БПК Горажде
извршаваће се сљедећом динамиком
распоређено у 12 рата од 10.647,34
КМ, од којих је једна плаћена у буџетској 2015.години, а преосталих 11
платиће се у буџетској 2016. години.
5.3. Процедуре одобравања
Плаћање испостављених фактура ће се вршити на начин:
Министарство за образовање,
младе, науку културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде доставља захтјев за плаћање појединачних фактура Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, испостављених од стране факултета који изводи дислоцирану наставу у Горажду, прецизирану уговором о
извођењу дислоциране наставе у Горажду.

28. април/травањ 2016.

6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава овог Програма су Машински факултет Универзитета Џемал Биједић из Мостара као
директни корисник те студенти са подручја Босанско-подрињског кантона
Горажде који похађају дислоцирану
наставу у Горажду Машинског факултета Универзитета Џемал Биједић из
Мостара.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење Програма су надлежни запосленици Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на његовом
провођењу.
Надзор (мониторинг) над употребом буџетских средстава од стране
корисника обављају Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде те Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт
у складу Законом о извршењу Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2016. годину („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16).
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та Програма ће обављати Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт, у складу са динамиком
реализације Програма.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Један од могућих ризика који
може утицати на остваривање овог
Програма јесте недовољно ангажовање
наставника који изводе наставу и студената, као и недовољно пуњење Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, због недовољног прилива средстава у Буџет Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Број:10-14-1203-1/16
22.04.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Дамир Жуга,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
003) - Остали текући трансфери – Информисање за 2016. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
д о н о с и:

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма се очекује стварање што бољих услова за развој високог образовања на простору
кантона, као и потицање младих да
остану и живе и раде на простору Босанско-подрињског кантона Горажде.
Процјену остваривања резулта-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име III (треће) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2016. годину
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I

IV

Одобравају се новчана средства
у износу од 36.288,20 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате III
(треће) од укупно XII (дванаест) редовних транши за 2016. годину намијењене за исплату плата и доприноса, која
су претходно умањена за износ од
656,66 КМ по основу Закључка Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14-1792/15 од 13.11.2015. године.

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

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број: 1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке Филијала Горажде, ИД број:4245030110002.

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

Број:03-14-448/16
13.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-254/
16 од 03.03.2016. године те на основу
Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН 003) - Остали
текући трансфери – Информисање за
2016. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној
сједници, одржаној дана 15.04.2016. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име суфинансирања Пројекта под
називом „Чиним праву ствар
- ПРОТИВ НАСИЉА”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име
суфинансирања Пројекта под називом

28. април/травањ 2016.

„Чиним праву ствар - ПРОТИВ НАСИЉА” у износу од 6.700,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број:1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке филијала Горажде, ИД број: 4245030110002.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број
8/15) и члана 62. Закона о намјештеницима у органима државне службе у
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, број:
49/05), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Другостепене
дисциплинске комисије
за намјештенике из кантоналних
и општинских органа државне
службе Босанско – подрињског
кантона Горажде

Члан 3.
Корисник средстава дужан је у
року од 15 дана од дана реализације
средстава доставити Министарству за
образовање, младе, науку, културу и
спорт извјештај о утрошку средстава
из члана 1. ове Одлуке, с тим да форма
и садржај извјештаја о утрошку средстава требају бити прилагођени намјени утрошка средстава из којег се могу
процијенити резултати постигнути
додијељеним средствима.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-478/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Члан 1.
За предсједника и чланове Другостепене дисциплинске комисије за
намјештенике из кантоналних и општинских органа државне службе Босанско–подрињског кантона Горажде
именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Менсур Судић, предсједник,
Емина Башић, члан,
Сеад Џабија, члан,
Вилдана Дрљевић, члан и
Медиха Дивовић-Љубовић, члан.
Члан 2.

Комисија се именује на период
од двије године.
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Члан 3.
Комисија ће у свом раду примјењивати Уредбу о правилима дисциплинског поступка за дисциплинску одговорност државних службеника у органима државне службе у Федерацији
Босне и Херцеговине.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–34-471/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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ст на Програм утрошка средстава са
кода “Текући трансфери непрофитним организацијама”, утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. овог члана пласираће
се са позиције “Текући трансфери непрофитним организацијама”, утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2016.годину у износу
310.000,00 КМ (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”
број: 3/16), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници одржаној дана 15.04.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са кода 614300 ”Текући трансфери непрофитним
организацијама” утврђених Буџетом
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2016.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-

Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се на терет Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614300 – ”Текући трансфери непрофитним организацијама”.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-460/16
ПРЕМИЈЕР
15.04.2016.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
...............................

28. април/травањ 2016.

Брoj 5 – страна 961

322а)
У складу са чланом 48 Закона о
извршењу буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16),
Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде,
у т в р ђ у ј е:

Џамбеговић / Неџад Топаловић
Вахид Думањић / Мелхудина ЧамоШовшић
Контакт-телефон:
Контакт е-маил:
Интернет:

038/228-811
bizbpk@bih.net.bа

www.mb.bpkg.gov.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за борачка питања са економског
кода 614 300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

Назив Програма је: “Програм
утрошка средстава Министарства за
Борачка питања са економског кода
614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама”.

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

Буџетска позиција: Текући трансфери непрофитним организацијама
614 300

Укупна вриједност програма:
310,000,00 КМ
Одговорно лице:

2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1.

Сврха Програма
(1)

Период реализације Програма:
01.01.2016.-31.12.2016. год.

Економски код:

Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:3/16), је дала Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-460/16 од 15.
04.2016.године, а исти је усклађен са стратегијом развоја БПК Горажде.

Шемсо Муслић

Позиција одговорног лица:Министар
Контакт лице за Програм: Елведина

Намјера Програма утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама јесте пружање подршке у раду борачким удружењима са простора
Босанско–подрињском кантону Горажде, чије дјеловање има за посљедицу
повољнији статус чланова борачких
популација.
(2)
Сврха подршке у раду борачких удружења на простору Босанско-
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подринског кантона Горажде јесте стварање предуслова удружењима да својим планским и програмским активностима допринесу побољшању статуса крајњих корисника, чланова борачких популација, као и борачке популације у цјелини.
Пружање подршке обезбједиће
се кроз суфинансирање и финансирање пројеката у области борачко-инвалидске заштите у складу са одредбама
овог Програма. За хитне и специфичне потребе, подршка у оквиру овог
Програма може се пружити и на основу захтјева, на начин како је прописано Програмом.
(3)
Исто тако, сврха Програма је да,
у складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2016. годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 3/16), осигура
плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама у складу са
важећим законским прописима.
Реализација дефинисана овим
Програмом вршиће се у складу са Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде“ број:9/13 и 11/14).
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
Министарства за Борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде
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за 2016. годину (у даљем тексту: Програм), дефинише битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
3.1. Општи/основни циљ Програма
(1)
Основни циљ Програма је помоћ борачким удружењима кроз унапређење рада и сврсисходности постојања удружења, како би крајњи корисници одобрених средстава, у складу са
одобреним плановима, имали што квалитетнију помоћ у обезбјеђењу живота и рада борачке популације. Овим ће
се Програмом вршити ефикасна имплементација Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових
породица у Босанско–подрињском кантону Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број 9/13 и 11/14).
(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве Програма у оквиру
којих ће се пружати подршка раду борачких удружења на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, утврђена Законом.
3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
(1)
У складу са општим циљем, по-
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себни специфични циљеви Програма
су:

плате исплаћене у Федерацији БиХ у
претходној години.

1. Помоћ у раду основних борачких
удружења
2. Помоћ у реализацији пројеката
борачких удружења
3. Помоћ у организовању спортских
манифестација и рекреација инвалидних лица припадника борачке популације
4. Унапређење на пољу обиљежавања значајних датума, догађаја и
личности из периода 92-95. година и значајни датуми из НОР-а
5. Трошкови Института за медицинско вјештачење
6. Текући трансфери - Фондација

(2)

(1)
Чланом 265. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском кантону Горажде утврђена су права у оквиру првог специфичног циља, обезбиједит ће се подршка борачким удружењима у финансирању и/
или суфинансирању пројеката који ће
обезбиједити предуслове за егзистирање и рад Удружења РВИ, ПШиПБ,
Удружењу демобилисаних бораца, Удружењу ветерана рата, Удружењу добитника највећих ратних признања и
Удружењу обољелих од ПТСП-а. Средства за финансирање редовне дјелатности организација – удружења из става 2. члана 265. овог Закона реализоваће се исплатом из Буџета Министарства у виду мјесечних ануитета (транши), с тим да појединачна висина мјесечног ануитета по једној организацији – удружењу не може бити мања од
једне просјечне плате нити прелазити
износ од 2,5 (двије и по) нето просјечне

Чланом 268. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском кантону Горажде утврђени су начин, поступак и критерији за расподјелу средстава у оквиру другог специфичног циља. Обезбиједиће се подршка борачким удружењима за пројекте и захтјеве, активности које доприносе побољшању статуса борачке популације у области стамбеног збрињавања, помоћи за лијечење и егзистенцијалне потребе те за пројекте и захтјеве од којих ће ефекти бити препознати за појединце и удружења у цјелости
на простору Босанско-подрињског кантона Горажде или у општинама РС-а.
Средства ће се трансферисати уз прописану процедуру аплицирањем адекватним пројектима и захтјевима према
Министарству за борачка питања.
(3)
Чланом 249. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском кантону Горажде у оквиру трећег
специфичног циља обезбиједиће се подршка борачким удружењима за пројекте и активности које доприносе побољшању социјалне инклузије припадника РВИ кроз разна спортска такмичења и активности на кантоналним и
федералном нивоима такмичења. За
средства ће Удружење подносити захтјев Министарству за борачка питања,
а Влада БПК ће својим одлукама одобравати средства која ће Министарство у складу са расположивим средстви-
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ма, а на основу пројеката/захтјева усмјерених на реализацију циљева предлагати.

смрти носиоца права личне и породичне инвалиднине као основне принадлежности РВИ и породица шехида.

(4)

(6)

У оквиру четвртог специфичног циља обезбиједиће се подршка борачким удружењима за пројекте и активности које доприносе побољшању
стања у области обиљежавања значајних датума, догађаја и личности из периода 92-95. година. На ова средства
могу аплицирати борачка удружења и
удружења грађана и младих адекватним пројектима и захтјевима, које ће у
програме обиљежавања појединих манифестација уврстити Одбор за обиљежавањје значајних датума и догађаја
те исте кандидовати на одобравање од
стране Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде.

У оквиру шестог специфичног
циља, на предлог Удружења добитника највећих ратних признања и одликовања „Златни љиљан”, у 2015. години формирана је Фондација „Истина
за Горажде”, у циљу пружања правне
помоћи, као и помоћи породицама осумњичених припадника оружаних снага БиХ за ратни злочин.
Поред осталих извора, статутом
предметне фондације предвиђено је
финансирање и из Буџета Министарства за борачка питања за 2016.годину.

Поред обиљежавања значајних
догађаја и личности утврђених календаром, Министарство ће пружити подршку обиљежавању догађаја датума
и личности од значаја удружења борачких популација и ниже нивое власти у складу са могућностима.
(5)
У оквиру петог специфичног
циља врши се прибављање оцјене налаза и мишљења од стране љекарских
комисија које формира Институт за
медицинско вјештачење Сарајево као
једини овлаштени давалац услуга на
нивоу ФБиХ.
Предметна оцјена и мишљење
је потребна ради признавања права
на личну и породичну инвалиднину,
након наступања одређених промјена
здравственог стања или пак наступања

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
(1)
Потребна средства за провођење Програма утрошка дефинисана су
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде у укупном износу од
310.000,00 КМ. Средства за ове намјене
налазе се на економском коду 614 300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
(2)
За сваки посебан циљ/компоненту дефинисан је сљедећи максимални буџет:
Помоћ у раду темељних борачких
удружења
Максималан буџет:
107.000,00 КМ
Помоћ у реализацији пројеката борачких удружења
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Максималан буџет:
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112.000,00 КМ

Помоћ у организовању спортских манифестација и рекреација инвалидних лица припадника борачке популације
Максималан буџет:
5.000,00 КМ
Унапређење на пољу обиљежавања
значајних датума, догађаја и личности из периода 92-95. године
Максималан буџет:
55.000,00 КМ
Трошкови Института за медицинско
вјештачење
Максималан буџет:
1.000,00 КМ
Трошкови Фондације
Максималан буџет:

30.000,00 КМ

(3)
Укупан износ средстава који ће
бити расположив за захтјеве за средствима износи 310.000,00 КМ.
(4)
У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију
средстава са једне на другу компоненту у износу до 10 процената од износа
компоненте. У случају потребе веће
корекције средстава између појединачних компоненти, односно између средстава алоцираних на пројекте и захтјеве, Министарство ће Влади Босанско-подрињског кантона Горажде предложити измјене и допуне Програма.

5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1.

Општи услови
(1)
Средства одобрена Буџетом Бо-

санско-подрињског кантона Горажде
за 2016. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:3/16) на економском коду 614 300
– Текући трансфери непрофитним организацијама, у укупном износу
310.000,00 КМ, распоређиваће се на основу пројеката и захтјева.
(2)
(Критерији за расподјелу)
За расподјелу средстава, у складу са општим и посебним циљевима
Програма, користиће се више критерија за расподјелу средстава кориснику или групи корисника. Критерији за
расподјелу средстава су:
I Испуњавање општих услова за
учествовање у Програму,
II Испуњавање посебних услова дефинисаних у Програму,
III Повезаност са општим и посебним
циљевима Програма,
(3)
(Општи услови за учествовање
у Програму)
Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском кантону
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
9/13 и 11/14) су регулисани општи услови који омогућавају учешће удружења борачких популација и других удружења грађана којима је циљ унапређење статуса бранилаца и чланова њихових породица и његовање традиције
одбрамбено-ослободилачке борбе за
Босну и Херцеговину.
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Општи услови за учешће апликаната у Програму су:
1) да имају рјешење о регистрацији
које је издао надлежни судски или
управни орган у Федерацији БиХ и
да им је пребивалиште (регистрација) на простору Босанско-подрињског кантона Горажде;
2) да имају увјерење од пословне банке да је корисник средстава солвентан и да му рачун није био у блокади;
3) да се приједлог пројекта или захтјев кандидује у складу са одредбама
овог Програма.
(4)
(Кандидовање приједлога пројекта
и захтјева за средствима)
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се у форми
која је прописана од стране Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, а регулисана је Законом.
Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама Програма тамо гдје је јавни позив потребан.
Минимално један јавни позив
ће се расписати за од првог до четвртог специфичног циља Програма. Министарство може расписати и јавни позив за појединачне компоненте Програма у случају расписивања два и више јавних позива.
Јавни позив за достављање приједлога пројеката на евалуацију и селекцију проводи се у складу са програмом рада Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде.
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Достављање захтјева за средствима ће бити дефинисано процедурама аплицирања.
(5)
(Одобравање приједлога
пројекта или захтјева)
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката или захтјеви
селектују и процијене.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
Процедуре аплицирања, селекције
и евалуације пројеката и захтјева
за средствима
(1)
(Апликанти)
Борачка удружења и удружења грађана Босанско-подрињског кантона Горажде и непрофитне организације, који испуњавају опште и посебне услове за учествовање у Програму,
имају статус апликанта.
Апликант аплицира на средства из Програма у виду приједлога пројекта и у виду захтјева за средставима.
Апликант може одабрати најповољнији начин аплицирања на средства.
Изузетно, апликанти којима су
у 2015.години одобрена средства по
основу пројеката или захтјева, а којима
иста нису дозначена због недостатка
финансијских средстава или због неког другог разлога, подносе захтјеве за
поновно одобравање средстава по основу пројеката или захтјева који су
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одобрени у 2015.години, тако да исти
не морају поново аплицирати за одобравање средстава. Наиме, средства се
подносиоцима захтјева за поновно одобравање новчаних средстава дозначавају након што Влада БПК Горажде донесе одлуку о поновном одобравању
новчаних средстава, дакле без провођења процедуре прописане овим Програмом.
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ва Програма те уколико се средства
планирана за финансирање захтјева
не утроше у временском плану који је
одређен Програмом, Министарство ће
расписати други јавни позив за достављање приједлога пројеката и захтјева.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 31. октобар текуће године.
(4)

(2)

(Финансирање приједлога пројеката)

(Корисници средстава)
Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за
кориштење средстава.
Посебни услови за добијање статуса корисника средстава су дефинисани у тачки 6. Програма.
Корисници средстава су и апликанти којима су у 2015.години одобрена средства по основу Пројекта или
захтјева, а којима иста нису дозначена
због недостатка финансијских средстава или због неког другог разлога уколико су поднијели захтјев за поновно
одобравање средстава по основу пројеката или захтјева који су одобрени у
2015. години.
(3)
(Подношење приједлога пројеката)
Апликант може доставити више приједлога пројеката или захтјева
у оквиру једног специфичног циља,
под условом да резултати реализације
тих пројеката нису исти.
Уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средст-

Укупна средства одобрена за
финансирање/суфинансирање пројеката не могу бити мањи од 500,00 КМ
ни већа од 50.000,00 КМ.
Приједлози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ
пројекта у којима је планиран грант
већи или мањи од утврђене висине ће
бити аутоматски одбијени као неприхватљиви за финансирање.
Уколико је апликант користио
средства Програма путем захтјева за
средствима, његов приједлог пројекта,
ако је поднесен за исти циљ утрошка
новчаних средстава као и захтјев, биће
одбијен.
Минимални и максимални износ гранта за финансирање и суфинансирање пројеката на годишњем нивоу из средстава овог Програма је дефинисан у распону за сваки специфични циљ/компоненту како слиједи:
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Минимални
износ гранта

Р/Б

Циљ

1.

Помоћ у раду основних борачких удружења
Помоћ у реализацији пројеката борачких удружења и захтјева борачких удружења
Пројекти побољшања статуса б/п превоз С-Г-С
Пројекти и захтјеви удружења борачких популација
Помоћ у организовању спортских манифестација и
рекреације инвалидних лица припадника б/п
Обиљежавање значајних датума и догађаја
Унапређење на пољу обиљежавања значајних датума, догађаја и личности из периода 92-95. година
Обиљежавање значајних датума од значаја за удружења и ниже нивое власти
Трошкови институту за медицинско вјештачење
Трошкови Фондације „Истина за Горажде”

2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.

Максимални износ
гранта
107.000,00
112.000,00

3.500,00 x 12

42.000,00
70.000,00
5.000,00 КМ
55.000,00КМ
48.000,00 КМ
7.000,00 КМ
1.000,00 КМ
30.000,00KМ

(5)

(6)

(Подношење захтјева за средствима)

(Обавезни садржај захтјева)

У случају постојања хитних или
специфичних потреба које су директно повезане са циљевима Програма,
апликанти могу доставити захтјеве за
средствима.
Захтјев за средствима апликант
подноси у прописаној апликационој
форми за захтјеве.
У случају позитивне одлуке,
апликант може поднијети нови захтјев
за средствима, тек након позитивног
усвајања извјештаја о утрошку средстава по одобреном захтјеву. У случају
одбијања захтјева, апликант може поднијети нови захтјев тек након истека
30 дана од дана пријема обавјештења
о одбијању захтјева.
Апликант може доставити захтјеве за средствима од дана објављивања овог Програма у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде” до 31. октобра 2016.године.

Приликом аплицирања у виду
захтјева за одобравање средстава, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

-

разлог због којег се захтјевом
тражи одобравање средстава,
преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних
активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од Министарства за борачка питања,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора.
(7)

(Финансирање захтјева за редствима)
Захтјеви за одобравање средст-
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ава у појединачном случају не могу
ити већи од 2.000,00 КМ. Износе одобрених средстава по овим захтјевима
одредиће Влада посебном одлуком.
Властита средства апликанта су пожељна, али нису обавезујућа.
(8)
(Отварање апликација
и административна провјера)
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге
пројеката и захтјева врши комисија коју именује министар за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде. Овај поступак се проводи најкасније 30 дана од дана затварања јавног
позива.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министарства за борачка питања у оквиру овог
Програма.
Административном провјером
комисија ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
1) да апликант испуњава опште
и посебне услове за учествовање,
2) да је апликација у складу са општим и специфичним циљевима,
3) да је документација потпуна
и исправно попуњена у складу
са прописаном формом.
Уколико су ови услови испуњени, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Закона. У супротном, апликација ће и без евалуац-
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ије бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
На основу додијељених бодова
утврђују се приједлози ранг-листи корисника грант средстава до висине планираних средстава предвиђених Законом.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавијестити све апликанте о резултатима административне провјере.
Подносиоци пријава чија имена нису објављена у предложеним ранг-листама корисника грант средстава
могу уложити жалбу Министарству у
року од 7 (седам) дана од дана пријема
обавјештења о одабиру корисника средстава.
(9)
(Евалуација достављених
приједлога пројеката)
Процес селекције, евалуације и
оцјењивања пројеката врши комисија.
При евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора:
1. финансијски и оперативни капацитети апликанта
2. релевантност
3. методологија
4. одрживост
5. буџет и трошковна ефикасност
(10)
(Евалуација достављених
захтјева за средствима)
Комисија проводи евалуацију
захтјева након проведене администра-

Брoj 5 – страна 970

28. април/травањ 2016.

тивне провјере.
При евалуацији захтјева комисија примјењује три групе индикатора:

Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100, док је максималан број бодова
за захтјев за средствима 80.
Пројекти који имају мање од 70
бодова, односно захтјеви за средствима
који имају мање од 50 бодова, се одбацују у првом кругу селекције. Уколико
је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Сви чланови комисије додјељују оцјене, а укупан број
бодова се добија када се збир оцјена
добивених од свих чланова комисије
подијели са бројем чланова комисије.

I релевантност
II одрживост
III буџет и трошковна ефикасност
(11)
(Оцјењивање апликација)
Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
(12)

(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ
10

ОЦЈЕНА
ЗАХТЈЕВИ

Процијењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом

5

Процијењени ниво техничког знања неопходног за
имплементацију пројеката

5

2. Релевантност

30

30

Колико је апликација релевантна за сврху, општи и
посебне циљеве Програма?

5x2

5x2
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Колико је апликација релевантна за приоритете
Програма?

5x2

5x2

Колико је апликација релевантна за очекиване
резултате Програма?

5x2

5x2

3. Методологија

10

Да ли активности у приједлогу пројекта одговарајуће и конзистентне са циљевима и очекиваним
резултатима пројекта?
Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна
анализа проблема, да ли су предложене активности
одговарајуће за рјешавање презентованог проблема
те да ли су на задовољавајући начин укључени сви
који могу допринијети рјешавању проблема?
4. Одрживост

5

5

20

20

5x2

5x2

5

5

5

5

5. Буџет и трошковна ефикасност

30

30

Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?

5x2

5x2

Да ли је висина предложених трошкова адекватна
за имплементацију планираних активности?

5x2

5x2

Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин да доказују да ће средства Програма бити искориштена на ефикасан и економичан начин?

5x2

5x2

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

100

80

Да ли ће предложене активности значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у
приједлогу пројекта или захтјеву?
Да ли предложене активности могу имати позитивне мултипликативне ефекте на унапређење
статуса припадника б/п?
Да ли су очекивани резултати активности за које се
тражи финансирање одрживи у финансијском
сми-слу и да ли ће се остваривати и након
престанка
финансирања
из
средстава
Министарства за борач-ка питања?
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(13)
(Процедуре одобравања
приједлога пројеката)
Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже министру за борачка питања одобравање средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката у пуном или умањеном износу у
зависности од резултата процеса евалуације и виусине расположивих средстава дефинисаних за сваки појединачни циљ. Сви најбоље рангирани
пројекти за које постоје распложива
средства имају статус одобрених пројеката.
Приједлози пројеката који имају више од 70 бодова, али за чије финансирање/суфинансирање 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.
Коначну одлуку о утврђивању
приједлога пројеката који ће се финансирати/суфинансирати из Буџета
Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде
доноси министар, а иста је извршна
доношењем одлуке о одобравању новчаних средстава од стране Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
Истовремено са приједлогом
одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о
финансирању или суфинансирању
одобреног пројекта.
Уколико се одлуком Владе одо-
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брава износ гранта већи од 10.000,00
КМ, прије потписивања уговора, нацрт уговора доставља се кантоналном
правобраниоцу на мишљење.
У случају да је планирано финансирање или суфинансирање пројекта из Програма веће од 6.000,00 КМ и
мање од 50.000,00 КМ, уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка
Владе о давању сагласности министру
за борачка питања за потписивање уговора.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, пројект је
одобрен те се приступа потписивању
уговора за финансирање или суфинансирање пројекта.
Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за борачка
питања и начин обезбјеђења инструмената за намјенски утрошак средстава.
(14)
(Процедуре одобравања
захтјева за средствима)
Апликацију поднесену у форми захтјева комисија рангира по броју
освојених бодова за оне захтјеве које су
добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже министру за борачка питања одобравање средстава за
финансирање/суфинансирање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације и висине расположивих средстава дефинисаних за сваки појединачни
циљ. У току провођења процедура одобравања захтјева, комисија води рачуна о предходно одобреним захтјевима,
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одобреним пројектима, односно пројектима који се налазе у процесу одобравања. Комисија може предложити
привремену суспензију процедура одобравања захтјева највише до 3 мјесеца, након чега доноси коначни приједлог одлуке.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 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.
Коначну одлуку о утврђивању
приједлога захтјева који ће се финансирати/суфинансирати из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде доноси министар, а иста је извршна доношењем одлуке о одобравању новчаних средстава од стране Владе Босанско–подрињског кантона Горажде.
(1)
Приоритети и посебни услови
Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати пројектима и захтјевима чија имплементација укључује реализацију приоритета
дефинисаних Програмом.
(2)
Основни приоритет овог Програма је помоћ борачким удружењима
да на темељу статута и адекватних програма својим радом допринесу побољшању статуса борачких популација
на простору Босанско-подринског кантона и сусједних општина у РС-у.

Брoj 5 – страна 973

Приоритетне активности и мјере које имају предност за учествовање
у Програму су:
1. Помоћ у раду борачких удружења
2. Побољшање статуса чланова борачких удружења у области ЗЗ и стамбеног збрињавања
3. Социјална инклузија и развој спорта РВИ на простору БПК
4. Учешће у обиљежавању значајних
датума,догађаја и личности
5. Обилазак породица шехида и погинулих бораца
6. Пројекти од општег интереса свих
припадника БИЗ-а
7. Покретање промотивних кампања
8. Пројектима који укључују волонтерски рад грађана у пројектним активностима ће бити пружена додатна предност
9. Пројекти од општег интереса који
се односе на израду и уградњу спомен-обиљежја и њихову заштиту
10. Пројекти културно – историјског и
едукативног значаја
11. Пројекат помоћи породицама осумњичених припадника АРБ иХ осумњичених за ратне злочине
12. Пројекат помоћи при запошљавању незапослених демобилисаних
бораца
13. Пројекат помоћи тешко обољелим
припадницима борачких популација
Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и
мјера које су повезане са посебним (специфичним) циљевима.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
(1)
Учешће у Програму је ограни-
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чено на апликанте који припадају једној од сљедећих категорија:
1. Кантонална борачка удружења
2. Општинска борачка удружења
3. Непрофитне организације – удружења грађана
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старству за борачка питања извјештај о
проведеним активностима које су одобрене за финансирање из Програма.
Форма извјештаја о утрошку средстава
ће бити достављена свим корисницима средстава.
(3)

7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
борачка питања, а у случају потребе
ангажоваће се стручна лица из појединих области.

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама вршиће Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде и службеници Министарства који су дефинисани Програмом.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

(1)
Реализацијом Програма се очекује остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Апликанти су обавезни навести
специфичне резултате који се директно планирају постићи имплементацијом пројекта.
(2)
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
мониторинга имплементације обиласком корисника на терену, сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
У циљу осгурања процјене резултата Програма, одабрани корисници Програма су дужни након утрошка
одобрених средстава доставити Мини-

(1)
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта или захтјева.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати на
остваривање планираних резултата.
Број:11-14-614-2 /16
19.04.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Шемсо Муслић,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-14-460/
16 од 15.04 .2016. године.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”
број: 3/16), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава са кода 614200 ”Текући трансфери појединцима”
утврђених Буџетом Босанскоподрињског кантона Горажде
за 2016.годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм утрошка средстава са
кода 614200 - “Текући трансфери појединцима”, утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за
2016. годину.
Средства за реализацију Програма из става 1. овог члана пласираће
се са позиције “Текући трансфери појединцима”, утврђене Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за
2016. годину у износу 695.000,00 КМ (у
даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке
саставни је дио ове Одлуке.
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–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – ”Текући трансфери
појединцима”, БОР – 003, БОР – 004,
БОР – 005.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије
Бoсанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-461/16
ПРЕМИЈЕР
15.04.2016.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
...............................

323а)
У складу са чланом 48. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 3/16), Министарство за борачка питања Босанско - подрињског кантона Горажде,
у т в р ђ у ј е:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за борачка питања БПК Горажде
са економског кода 614 200 - Текући
трансфери појединцима

Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се на терет Буџета Босанско

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је “Програм
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утрошка средстава Министарства за
борачка питања Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614 200 - Текући трансфери појединцима”.

стратегијом развоја Босанско-оподрињског кантона Горажде.
2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

2.1.

Сврха Програма

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ

(1)

Период реализације Програма:
01.01.2016-31.12.2016. год.
Буџетска позиција: Текући трансфери појединцима
Економски код:

614200

Укупна вриједност програма:
695.000,00 КМ
Одговорно лице:

Шемсо Муслић

Сврха Програма утрошка средстава Министарства за борачка питања са економског кода 614200 - Текући
трансфери појединцима јесте пружање помоћи припадницима борачких
популација и чланова њихових породица са простора Босанско–подрињског кантона Горажде, што има за посљедицу повољнији статус чланова борачких популација.

Позиција одговорног лица:Министар

(2)

Контакт лице за Програм: Елведина
Џамбеговић/Неџад Топаловић
Вахид Думањић/Мелхудина ЧамоШовшић

Исто тако, сврха Програма је да,
у складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину, осигура
плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614200 – Текући трансфери појединцима у складу са важећим законским прописима.
Реализација права дефинисаних овим Програмом вршиће се у складу са Законом о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:9/13,
11/14).

Контакт-телефон:
Контакт е-маил:
Интернет:

038/228-811
bizbpk@bih.net.bа

www.mb.bpkg.gov.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 48. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:3/16), је дала Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-461/16 од
15.04.2016. године, а исти је усклађен са

2.2.

Опис Програма

Програмом утрошка средстава
са економског кода 614200 - Текући
трансфери појединцима, инистарство
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за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(у даљем тексту: Програм) дефинише
битне елементе за добијање сагласности за Програм од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
као што су општи и посебни циљеви
Програма, као и начин расподјеле средстава.
У оквиру своје надлежности, између осталог, Министарство за борачка питања врши стручне и друге управне послове из надлежности Босанско–подрињског кантона Горажде који
се односе на:
-

-

-

-

утврђивање права бранилаца и чланова њихових породица на подручју кантона;
утврђивање политике и доношење
законских и других прописа којима се дефинишу услови за остваривање допунских права бранилаца, ратних војних инвалида и чланова породица шехида и погинулих
бранилаца (здравствена заштита,
бањско и климатско лијечење, запошљавање, помоћ у рјешавању стамбеног питања, превоз итд.);
изградњу, уређење и одржавање
спомен-обиљежја и мезарја бранилаца;
осигурање средстава и за друге облике помоћи браниоцима.

Планом рада за 2016. годину
Министарства за борачка питања обухваћене су наведене активности, а ради њиховог извршавања планирана су
средства у дијелу Буџета Минстарства,
позиција – 614200 - Текући трансфери
појединцима, са субаналитиком:
БОР – 03 – Помоћ у стамбеном збрињавању
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БОР – 04 – Једнократне новчане помоћи
БОР – 05 – Остали текући трахсфери
појединцима

3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
3.1. Општи/основни циљ Програма
(1)
Основни циљ Програма је унапређење статуса припадника борачких популација кроз ефикасну имплементацију Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско–подрињском кантону Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број: 9/13,11/14).
(2)
Програм садржи посебне (специфичне) циљеве у оквиру којих ће се
пружати помоћ и подршка припадницима борачких популација и члановима њихових породица, односно имплементирати поједина допунска права
утврђена Законом.

3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
Посебни/специфични циљеви
права проистекли су из појединих допунских права бранилаца и чланова
њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде утврђених чланом 6. Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових поро-
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дица, а дефинисана су Планом Буџета
Министарства како слиједи:
3.2.1. БОР-003 - Помоћ у стамбеном
збрињавању
3.2.1.1. Право на партиципацију трошкова за прикључак стамбеног
објекта на инфраструктурну
мрежу (вода, електрична енергија, канализација и сл.),
3.2.1.2. Право на једнократну бесповратну додјелу средстава за рјешавање стамбених потреба,
3.2.1.3. Право на накнаду трошкова
(пореза) за промет непокретности с циљем укњижбе у власништво некретнина – стамбених
јединица додијељених од стране Босанско-подрињског кантона Горажде у виду поклона/насљеђа дјеци без оба родитеља,
РВИ –100% I групе.

3.2.2. БОР-004 – Једнократне новчане помоћи
3.2.2.1. ЈНП за социјалне потребе
3.2.2.2. ЈНП за за набавку огрјева
3.2.2.3. ЈНП за прехрамбени бон
3.2.2.4. ЈНП за друге потребе
3.2.2.5. Право на партиципацију трошкова за набавку лијекова који
нису на есенцијалној листи

3.2.3. БОР-005 – Остали текући трансфери појединцима
3.2.3.1. Здравствена заштита корисника БиЗ-а
3.2.3.2. Бањско-климатско лијечење –
рехабилитација припадника
б/п
3.2.3.3. Трошкови лијечења у иностранству
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3.2.3.4. Право по основу преостале
радне способности
3.2.3.5. Стипендирање
3.2.3.6. Право за бесплатне обавезне
уџбенике за редовно школовање
3.2.3.7. Уклањање архитектонско-урбанистичких баријера за улазак и кретање по стану у инвалидским колицима
3.2.3.8. Партиципација трошкова накнаде за додијељено грађевинско земљиште на кориштење и
накнаде за уређење ГГЗ
3.2.3.9. Право на бесплатну и повлаштену вожњу
3.2.3.10. Подизање нишана-надгробних споменика и спомен-обиљежја
3.2.3.11. Посебна права добитника ратних признања и одликовања
3.2.3.12. Партиципација трошкова џеназе/сахране
3.2.3.13. Друга права у складу са посебним прописима
3.2.3.14. Основно обезбејђење
3.2.3.15. Приоритет у додјели средстава
за повратак и одржив повратак

3.2.1.

БОР – 003 – ПОМОЋ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ

Члановима од 122. до члана 157.
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у
Босанско–подрињском кантону Горажде утврђено је право на помоћ у стамбеном збрињавању бранилаца који се
налазе у изузетно тешкој материјално социјалној ситуацији.
Имплементација овог права ће
се вршити у складу са прописаним условима дефинисаним у Закону о допу-
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нским правима бранилаца и чланова
њихових породица у Босанско-подрињског кантона Горажде.
Овај вид помоћи могу остварити припадници б/п који се налазе у
изузетно тешкој материјално-социјалној ситуацији и под условом да немају
ријешено стамбено питање ако:
-

-

-

су започели изградњу стамбене
зграде или стана, а исту нису
довршили због недостатка средстава;
имају одговарајући стамбени
простор, који је неопходно доградити или адаптирати како би
се створили неопходни услови
за становање;
нису извршили прикључак на
инфраструктурну мрежу.

Општи критерији за остваривање права на једнократну бесповратну
помоћ за стамбено рјешавање бранилаца и чланова њихових породица је
да подносилац захтјева припада борачкој популацији и да нема адекватно
ријешено стамбено питање, број чланова породичног домаћинства и учешће у оружаним снагама.
Посебни услови за остваривање
ове једнократне новчане помоћи су:
1. Број погинулих бранилаца/шехида породичног домаћинства
2. Проценат оштећења организма
3. Статус припадника б/п
Допунски критерији:
1. Тешка болест подносиоца захтјева
или члана породичног домаћинства
2. Малољетни припадници оружаних
снага
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3. Борачки статус члана породичног
домаћинства
4. Материјална ситуација породичног домаћинства подносиоца захтјева
5. Статус становања
6. Ванредне околности које подносиоца захтјева доводе у посебно тежак положај
Додјела средстава за предметне
намјене врши се на основу ранг-листе
коју доноси министар на приједлог стручне комисије, а одобравање средства
врши Влада на приједлог Министарства.
Поједини облици кориштења
овог права дефинисани су у наставку
Програма.
Потребна средства: 120.000,00 КМ
3.2.1.1. Право на партиципацију трошкова за прикључак стамбеног објекта на инфраструктурну мрежу (вода, електрична
енергија, канализација и сл.)
Додјела бесповратних средстава
за прикључак на инфраструктуралну
мрежу подразумијева прикључак електричне енергије те прикључак на водоводну или канализациону мрежу.
Код прикључака на инфраструктуралну мрежу признаје се цијена обрачуната од стране јавног предузећа
искључиво за монофазни прикључак
код електричне енергије те обрачуната цијена водомјера, услуга и такси (за
стандардни прикључак) код прикључка воде, стандардни прикључак на
канализациону мрежу и водоводног

Брoj 5 – страна 980

28. април/травањ 2016.

кабла до 200 м и 70 м канализационих
цијеви.
У руралним подручјима Босанско-подрињског кантона Горажде и
сусједним општинама гдје није инста-

100% II групе;
3. породице погинулих, умрлих, несталих бранилаца и РВИ са оштећењем организма од 90%, 80%, 70%;
4. остали РВИ;
5. демобилисани браниоци.

лирана градска водоводна мрежа, могу
се одобрити средства за рјешавање
водоснабдијевања из мјесних изворишта у висини утврђеној у претходном
ставу.
Поступак утврђивања овог права врши Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, у складу са одредбама чланова од 145. до члана 153. Закона о допунским правима бранилаца и чланова
њихових породица („Службене новине Босанско-подринјског кантона Горажде“ број: 9/13 и 11/14) и одредаба
ЗУП-а („Службене новине Ф БиХ” број: 2/98 и 48/99).

Поступак утврђивања овог права спроводи трочлана стручна комисија коју именује министар за борачка
питања, а иста разматра приспјеле писмене захтјеве, врши бодовање на основу донесених критерија, врши увид
на лицу мјеста ради утврђивања чињеничног стања и предлаже ранг-листу
министру о додјели средстава на име
изградње, адаптације или доградње стамбеног објекта.

Потребна средства:

20.000,00 КМ

3.2.1.2. Право на једнократну помоћ
за рјешавање стамбених потреба
Ратни војни инвалиди, чланови
породица шехида-погинулог борца и
демобилисани браниоци на основу Закона имају право на стамбено збрињавање и помоћ у стамбеном збрињавању по праву првенства како слиједи:
1. дјеца погинулих, умрлих, несталих
бранилаца без оба родитеља и ратни војни инвалиди са оштећењем
организма од 100% I групе;
2. породице са два и више погинулих, умрлих, несталих бранилаца и
РВИ са оштећењем организма од

Коначну ранг-листу о додјели
средстава на име помоћи за предметне
намјене доноси министар у складу са
раположивим средствима за ову намјену. Коначну одлуку о одобравању
средстава доноси Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Износ средстава који се може
додијелити подносиоцу захтјева на
име остваривања предметног права не
може прелазити 10.000,00 КМ, без обзира на број бодова утврђен ранг-листом и стамбену ситуацију.
На приједлог комисије, уз оправдану оцјену хитности у рјешавању стамбеног питања, за подносиоца захтјева са тешком егзистенционалном, стамбеном, здравственом и на други начин угрожене кориснике, сачињава се
посебна листа приоритета без обзира
на број бодова по критеријима бодовања.
У изузетним случајевима извр-
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шавања судских пресуда и вансудска
поравнања, новчана средства обезбијеђена за предметне намјене могу се
употријебити за набавку стана или други вид стамбеног збрињавања уз сагласност Владе БПК Горажде.
Висина средстава која се може
употријебити за стамбено збрињавање
припадника борачких популација на
начин дефинисан у претходном ставу
не може прелазити износ већи од
20.000,00 КМ. У оваквим случајевима
Министарство обавезно прибавља писмену сагласност, односно споразум са
лицем којем се на овај начин трајно
рјешава стамбено питање.
Потребна средства: 90.000,00 КМ
3.2.1.3. Право на накнаду трошкова
(пореза) за промет непокретности

С циљем укњижбе у власништво некретнина – стамбених јединица
додијељених од стране БПК Горажде у
виду поклона/наслијеђа дјеци без оба
родитеља, РВИ –100% I групе, Законом
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица утврђено је
ово право те с тим у вези неопходно је
обезбједити потребна средства
Потребна средства:
3.2.2.

10.000,00 КМ

БОР – 004 – ЈЕДНОКРАТНЕ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Чланом 210. до члана 226. Закона о допунским правима утврђено је
да се браниоцима и члановима њихових породица може одобрити једнократна помоћ на основу поднесеног за-

хтјева и прилога из којих произилази
да се налазе у изузетно тешкој материјално - социјалној ситуацији насталој
усљед недостатка новчаних средстава.
Услове, начин и критерије за остваривање овог права прописао је Закона о допунским правима бранилаца
и чланова њихових породица („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 9/13,11/14).
Право на додјелу једнократне
новчане помоћи браниоци и чланови
њихових породица могу остварити на
сљедећи начин:
3.2.2.1. Додјелом новчаних средстава за
задовољење социјалних потреба (чл. 216 - чл. 220)
3.2.2.2. Додјела новчаних средстава за
набавку огрјева (чл.224 - чл.226)
3.2.2.3. Додјела новчаних средстава за
прехрамбени бон (чл.221-чл.223)
3.2.2.4. Додјела новчаних средстава за
друге потребе
У складу са одредбама Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица и ЗУП-а те разматрања приспјелих писмених захтјева за додјелу једнократне помоћи врши Министарство, а право на додјелу
једнократне помоћи браниоцима и члановима њихових породица признаје
се рјешењем које доноси министар.
Подносиоцу захтјева се може
одобрити једнократна помоћ само једном у току једне буџетске године, а
изузетно, према процјени стања, у социјално оправданим случајевима, два
пута у току једне буџетске године.
Потребна средства:

70.000,00 КМ
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3.2.2.1. Право на партиципацију трошкова за набавку лијекова који нису на есенцијалној листи
Услови, начин и критерији за
признавање права на партиципацију
трошкова и набавку лијекова који нису на Есенцијалној листи дефинисани
су члановима од 52. до члана 63. Закона о допунским правима бранилаца
и чланова њихових породица.
Уколико по другом основу не
могу остварити партиципацију трошкова набавке лијекова који нису на есенцијалној листи за РВИ са тешком материјално–социјалном ситуацијом код
којих није утврђена узрочно – посљедична веза по основу ране, повреде, озљеде или болести задобијене у току службе у Оружаним снагама, Министарство парципира до износа једне просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години у току
једне календарске године.
Права на партиципацију трошкова за набавку лијекова имају чланови ПШиПБ и демобилисани браниоци
под условима и у висини трошкова
дефинисаних у предходном ставу.
Трошкови набавке лијекова који се не налазе на есенцијалној листи, а
неопходни су за лијечење посљедица
од рана, повреда или обољења задобијених у току учешћа у оружаним снагама одбране БиХ за РВИ сноси Министарство у пуном износу уколико то
право немогу остварит по другом основу.
Потребна средства:

30.000,00 КМ

3. 2.3. БОР – 005 – ОСТАЛИ ТЕКУЋИ
ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНЦИМА
3.2.3.1. Здравствена заштита корисника БИЗ-а
Ово је право проистекло из одредби члана 7. до члана 19. Закона о
правима бранилаца и чланова њихових породица и у Босанско-подрињском кантону Горажде („Службене новине босанско–подрињског кантона Горажде” број: 09/13,11/14).
Такођер, Законом о здравственом осигурању, за надлежне органе управе – кантоне, предвиђена је уплата
обавезног здравственог осигурања за
кориснике БИЗ-а који нису осигурани
по другом основу.
Ради поштивања ових одредби,
Министарство ће закључити споразум
са Заводом здравственог осигурања
према којем ће се, сходно признатом
праву и евиденцији осигураних лица,
уплаћивати средства за ове намјене.
Потребна средства:

46.000,00 КМ

3.2.3.2. Бањско и климатско лијечење
– рехабилитација припадника борачких популација
Члановима од 20. до 34. Закона
о правима бранилаца и чланова њихових породица и у Босанско-подрињском кантону Горажде утврђено је да браниоци и чланови њихових породица,
под условима прописаним овим Законом, имају право на бањско и климатско лијечење.
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Бањско и климатско лијечење,
према овом Закону, јесте лијечење које
је неопходно као наставак лијечења од
задобивене ране, повреде, озљеде или
болести које су прописане као индикација за то лијечење, а које се обавља
у специјализованим здравственим установама у којима се у лијечењу примјењује и природни фактор, као и у установама и привредним друштвима
основаним за лијечење, одмор и рекреацију у којима се у лијечењу примјењује природни фактор.
Министарство за борачка питања је закључило уговоре о бањско – климатском лијечењу са регистрованом
установама, а истима је утврђен обим
и квалитет здравствених и других услуга који те установе и привредна друштва пружају корисницима, цијена
тих услуга и друга права и обавезе.
Поступак упућивања бранилаца и чланова њихових породица на бањско - климатско лијечење проводе
општинске службе за БИЗ у складу са
Законом о правима бранилаца и чланова њихових породица Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подринјског кантона
Горажде“ број:09/13,11/14).
Потребна средства:

121.000,00 КМ

3.2.3.3. Трошкови лијечења у иностранству
Члановима од 35. до члана 38.
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде
утврђено је и право на накнаду путних

трошкова и трошкова лијечења у иностарснству.
Ово право браниоци и чланови
њихових породица остварују посредством општинске службе за БИЗ на
простору Босанско–подрињског кантона Горажде, а финансијска средства
на основу признатих права обезбјеђује
у свом Буџету Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде. Услови и начин за кориштење овог права прописани су Законом о допунским правима.
Потребна средства:

5.000,00 КМ

3.2.3.4. Права по основу преостале
радне способности
Ово је право проистекло из одредби чланова 39. до члана 51. Закона
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанскоподрињском кантону Горажде, („Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде” број: 09/13, 11/14)
Право се остварује посредством
општинске службе за БИЗ на простору
Босанско–подрињског кантона Горажде, а финансијска средства на основу
признатих права обезбјеђује у свом Буџету Министарство за борачка питања
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Потребна средства:

1.000,00 КМ

3.2.3.5. Стипендирање
Члановима од 87. до члана 105.
Закона о допунским правима утврђе-
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но је дјеци припадника борачких популација право на стипендију за вријеме редовног школовања и студија у
средњошколским и високошколским
образовним установама.

стана за кретање најтежих војних инвалида - параплегичара.

Услови, начин и критерији за
остваривање права за додјелу стипендија дефинисани су од члана 88. до члана 104. Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица.

3.2.3.8. Партиципација трошкова накнаде за додијељено грађевинско земљиште на кориштење
и накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта

Потребна средства:

0 КМ

3.2.3.6. Право на бесплатне уџбенике
за редовно школовање
Ово право дефинисано је члановима од 106. до члана 121. Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанскоподрињском кантону Горажде, („Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде” број: 09/13 и 11/14)
Потребна средства:

19.000,00 КМ

3.2.3.7. Уклањање архитектонско-урбанистичких баријера за улазак и кретање по стану у инвалидским колицима
Ово је право проистекло из одредби Федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица и обухваћено је чланом 158. Законом о допунским правима бранилаца и
чланова њихових породица са простора Босанско-подрињског кантона Горажде, а подразумијева прилагођавање
прилаза мјесту становања и уређење

Потребна средства:

1.000,00 КМ

Ово је право проистекло из одредби Федералног Закона о правима
бранилаца и чланова њихових породица и обухваћено је члановима од
173. до члана 185. Закона о допунским
правима бранилаца у Босанско–подрињском кантону Горажде. Могу га остварити припадници борачке популације ако изградњом породичне куће
желе први пут ријешити своје стамбено питање.
Ово право браниоци и чланови
њихових породица остварују посредством општинских служби за БИЗ са
простора Босанско–подрињског кантона Горажде, према условима и критеријима утврђеним Законом о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица.
Потребна средства:

35.000,00 КМ

3.2.3.9. Право на бесплатну и повлаштену вожњу
Ово је право утврђено члановима од 186. до члана 203. у Закону о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде („Службе-
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не новине Босанско–подрињског кантона Горажде”број:09/13,11/14).
Потребна средства:

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде донесе одлуку о одобравању
новчаних средстава.

29.000,00 КМ

3.2.3.10. Подизање нишана – надгробних споменика и спомен-обиљежја
Подизање нишана – надгробних споменика и спомен-обиљежја се
врши у складу са члановима од 227. до
члана 248. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица са простора Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона
Горажде”број: 09/13,11/14).
У складу са важећим законским
прописима, Министарство за борачка
питања ће извршити одабир извођача
радова који ће поставити надгробне
споменике - нишане свим шехидима
којима нису урађени нишани у складу
са Законом, а на основу поднесеног захтјева у текућој години.
У оквиру овог права, Министарство ће у оквиру расположивих средстава спроводити активности на уређењу мезарја шехида (шехидске капије
и ограда, као и жељезне капије за мезарја гдје има укопаних шехида – погинулих бранилаца) те подизање хаирчесми и других спомен-обиљежја. Ове
активности ће се спроводити на основу јавног позива, а одабир извођача ће
се извршити у складу са Законом о
јавним набавкама у БиХ.
Наиме, средства се подносиоцима захтјева дозначавају након што

Поред горе наведених активности, Министарство ће покренути процес одабира идејног рјешења за изградњу, адаптацију, реконструкцију постојећег спомен-обиљежја бранитељима
града Горажда, као и путем надлежних
органа друге процедуре на евентуалном прибављању грађевинског земљишта, пројектне документације, прибављање потребних дозвола за грађење и
сл, а све у складу са расположивим средствима.
Такођер, Министарство за борачка питања је у Програму рада за 2016.
годину планирало да у сарадњи са надлежним органима Општине и Кантона дефинише правни статсус излетишта „Ророви”, као и легализацију спомен обиљежја „Мост испод моста Алије Изетбеговића” у Горажду, за чију
проведбу је потребно обезбиједити средства у овом Буџету. Због непосједовања егзатних показатеља, немамо могућности одредити тачан износ потребних средстава за поменуте намјене.
Потребна средства:

90.000,00 КМ

3.2.3.11. Новчана помоћ добитницима
највећих ратних признања
Министарство за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, у складу са чланом 250. Закона
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанскоподрињском кантону Горажде, („Службене новине Босанско–подрињског
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кантона Горажде” број: 09/13,11/14)
одобрава ову помоћ. Висина ове помоћи није дефинисана и иста се одређује
за сваку буџетску годину сходно обезбијеђеним средствима за ове намјене.
Потребна средства: 17.000,00 КМ
3.2.3.12 Партиципација трошкова
џеназе /сахране
Члановима од 204. до члана 209.
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица утврђено је да „демобилисани браниоци, РВИ и чланови породица шехида –
погинулог борца у случају смрти, чланови породице са којима је умрли живио имају право на накнаду трошкова
сахране и џеназе у износу од најмање
једне просјечне плате у Федерацији
БИХ исплаћене у претходној години”.
Законом је дефинисано да општинске службе за БИЗ на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде врше признавање овог права у првостепеном поступку, док Министарство за
борачка питања рјешава по жалби и
обезбјеђује средства за ове намјене.
Потребна средства:

72.000,00 КМ

које је утврђено члановима од 251. до
члана 257. Закона, и планира и средства за ове намјене.
Средства ће се користити у тешким случајевима и специфичним околностима за борце и чланове њихових породица које се не могу предвидјети и заудружења борачких популација:
-

-

-

-

-

3.2.3.13. Друга права у складу са посебним прописима
У свом раду, Министарство за
борачка питања се сусреће са једним
бројем оправданих захтјева које није
могуће планирати кроз ставке Буџета,
те стога Министарство за борачка питања, у складу са предметним правом

-

-

елементарне непогоде;
саобраћајне несреће;
тешке болести;
изградња и поправка путева у
мјесту становања припадника
борачких популација;
финансијска помоћ припадницима борачких популација друге националности;
помоћи шехидским породицама који се налазе у тешкој финансијској ситуацији (родитељи
шехида, дјеца без оба родитеља);
помоћ у лијечењу чланова уже
породице припадника борачких популација који не могу остварити право по другом основу,
а исти су обољели од тешких
малигних обољења и других тешких болести;
партиципација накнаде штете
припадницима борачких популација усљед претрпјелих штета нападом звјери/паса луталица на пољопривредне посједе и
стоку;
помоћ у одласку на ескурзију
дјеце припадника б/п слабог
имовног стања;
набавка материјала за довод воде у насељу гдје живе припадници борачких популација гдје
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није инсталирана градска водоводна мрежа са природних изворишта;
остале непредвидиве околности
у којима је нужно пружање помоћи браниоцима и члановима
њихових породица и удружењима борачких популација ако
се ради о захтјевима који су значајни за опстанак рад удружења и чување имовине која се
налази у саставу удружења.

Предметна помоћ може се додијелити за измирење пореских обавеза, судских такси, трошкова адвоката у
висини дефинисаној Законом при ангажману физичких лица од стране удружења борачких популација за извршавање одређених послова и задатака,
помоћ припадницима борачких популација који се усљед гашења, ликвидације или стечаја предузећа у којем раде нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији.
Потребна средства:

10.000,00 КМ

3.2.3.14. Основно обезбјеђење
Члановима од 258. до члана 264.
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица утврђено је право на основу обезбјеђења
демобилисаних бранилаца старијих од
65 година који су у Оружаним снагама
провели најмање 2 године, ако они и
њихови брачни партнери немају неопходних средстава за издржавање и ако
имају пребивалиште на територији
Босанско–подрињског кантона Горажде.
Потребна средства:

24.000,00 КМ

3.2.3.15. Приоритет у додјели средстава за повратак и одржив повратак
Члановима од 159. до члана 172.
Закона утврђено је да ратни војни инвалиди, породице шехида- погинулих
бранилаца и демобилисани браниоци
и чланови њихових породица, који
имају или су имали статус расељеног
лица, а под условом да су пребивалиште, односно боравиште на подручју
Кантона имали на дан потписивања
Општег оквирног споразума за мир у
Босни и Херцеговини 14.12.1995.године, имају право на додјелу средстава за
повратак и одржив повратак у мјесту
предратног пребивалишта.
Потребна средства:

5.000,00 КМ

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За остварење посебних/специфичних циљева наведених у претходном поглављу Програма, неопходна су
финансијска средства у укупном износу 695.000,00 КМ.
Преглед потребних средстава за
појединаче посебне/специфичне циљеве, односно финансирање конкретних допунских права бранилаца и чланова њихових породица, дат је у табели која слиједи.
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Р/б
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.2.
1.2.1

1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15

Конто
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Аналитички
конто

614200

БОР-003

БОР-004

БОР-005

Назив конта
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНАЦА
Помоћ у стамбеном збрињавању
- Право - прикључак на инф.мрежу
- Право - санација стамбених објеката
- Право – накнада трошкова за промет
некретнина
Једнократне новчане помоћи
ЈНП – социјалне потребе
ЈНП - набавка огрјева
ЈНП - прехрамбени бон
ЈНП – друге потребе
Партиципација трошкова за набавку лијекова
Остали текући трансфери појединцима
Здравствена заштита
Бањско–климатско лијечење
Трошкови лијечења у иностранству
Право по основу преостале радне
способности
Стипендирање
Право на бесплатне уџбенике за редовно
школовање
Уклањање архитектонско – урбанистичких
баријера
Партиципација трошкова накнаде за
додијељено грађевинско земљиште и
уређење градског грађевинског земљишта
Право на бесплатну и повлаштену вожњу
Подизање надгробних споменика и других
спомен-обиљежја
Новчана помоћ добитницима највећих
ратних признања
Партиципација трошкова џеназе/сахране
Друга права у складу са посебним прописима
Основно обезбјеђење
Приоритет у додјели средстава за повратак и
одржив повратак

Министарство може извршити
редистрибуцију средстава између појединих посебних/специфичних циљева (допунских права бранилаца и чланова њихових породица) у износу до

Планирано за
2016.годину
695.000,00
120.000,00
20.000,00
90.000,00
10.000,00
100.000,00

70.000,00
30.000,00
475.000,00
46.000,00
121.000,00
5.000,00
1.000,00
19.000,00
1.000,00

35.000,00
29.000,00
90.000,00
17.000,00
72.000,00
10.000,00
24.000,00
5.000,00

10 % од износа наведених средстава.
У случају потребе веће корекције средстава између појединих посебних/специфичних циљева, сагласност
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на преусмјеравање средстава Министарства даће Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
5. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Министарство за борачка питања као кориснике средстава са буџеског кода 614200 – Текући трансфери појединцима дефинисало је сљедеће категорије корисника којима је, у складу
са важећим законским прописима, признат статус припадника борачке популације и то:
-

Чланови породице шехида и
погинулог борца
Ратни војни инвалиди
Добитници највећих ратних
признања и одликовања
Демобилисани браниоци

Директни корисници средстава
ће бити одређени током процеса имплементације Програма у складу са одредбама Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових породица који дефинишу поједина допунска права бранилаца и чланова њихових породица или критеријима предвиђеним у Програму.
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7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује
се ефикасна имплементација Закона о
допунским правима бранилаца и чланова њихових породица и унапређење
статуса цца 1.200 бранилаца и чланова
њихових породица са простора Босанско–подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга процеса имплементације и
остваривања планираних резултата
путем обиласка одабраних корисника
на терену, писаних извјештаја и директних контаката особља Министарства
и корисника средстава.
Процјену остваривања резултата Програма периодично ће обављати
Министарство за борачка питања у складу са динамиком реализације Програма.
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614200 - Текући трансфери појединцима вршиће Министарство за финансије, Уред за ревизију Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде и Министарство за борачка питања Босанскоподрињског кантона Горажде.

6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
борачка питања, а у случају потребе
ангажоват ће се стручна лица из појединих области.

Досљедним спровођењем овог
Програма, непредвиђени расходи и
ризици се своде на најмању могућу мјеру. На остваривање циљева и задатака овог Програма могу утицати неочекивана економска превирања и посље-
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дице глобалне рецесије, које се могу
одразити на умањење буџетских средстава или драстичан пад статуса бранилаца и чланова њихових породица.
Број:11-14- 615-2 /16
19.04.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Муслић Шемсо,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број:03-14- 461/
16 од 15.04.2016.године.

ужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити у складу са
Одлуком о привременом финансирању Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 613 900 –
Уговорене услуге и друге посебне услуге.
Средства уплатити на рачун број:1011400000634445, отворен код Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.

324
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), у складу са чланом 9. став 25.
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину остваривање
права из Закона о накнадама плата и
посланика које бира, именује или чији
избор потврђује Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде, број: 0102-390/14 од 20.05.2014. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној
дана 15.04.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о плаћању рачуна

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде” .
Број:03-14-473/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

325
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године,
д о н о с и:

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање Фактуре број: 144/16 у
износу од 1.146,00 КМ А-С КОМПАНИ
д.о.о. Горажде, на име обиљежавања
1.марта, Дана независности БиХ.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Правилник о унутрашњој
организацији Кантоналне управе
за инспекцијске послове

Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке зад-

Овом се Одлуком даје сагласно-

28. април/травањ 2016.

ст на Правилник о унутрашњој организацији Кантоналне управе за инспекцијске послове Босанско-подрињског
кантона Горажде.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–34-474/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању пројеката који
ће се кандидовати у Програм
јавних инвестиција ФБиХ
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђују пројекти који ће се кандидовати у Програм јавних инвестиција Федерације БиХ,
како слиједи:
1. Изградња регионалне санитарне
депоније Трешњица у Горажду, процијењена вриједност 15.000.000,00
КМ;
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2. Фекална канализациона мрежа Устиколина – процијењена вриједност 1.930.952 КМ;
3. Изградња система примарне канализационе мреже и постројења за
насеља Прача и Хреновица – процијењена вриједност 3.500.000 КМ;
4. Изградња магистралне цесте Хреновица - превој Храњен – Горажде процијењена вриједност 120.000.000
КМ.
Члан 2.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да пројекте из члана 1. ове
Одлуке упути према Федералном министарству финансија.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-456/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању службеног
путовања у иностранство
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава службено путовање у иностранство министрима у Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде Нуџеиму Џиханићу
и Нурији Веснићу у Низоземску (Холандију).
Службено путовање ће се обавити у периоду од 18.04. до 21.04.2016.
године.
Службено путовање ће се обавити службеним возилом Босанско-подрињског кантона Горажде VW Passat 2
0. ТДИ, регистарских ознака К 93-М818 са возачем Меркез Едином.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-49-469/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 100. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ”, број: 39/14), Влада Боса-

нско-подрињског кантона Горажде, на
58. редовној сједници, одржаној дана
15.04.2016.године, у отвореном поступку заједничке набавке лож-уља, одлучујући по жалби друштва “ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о. САРАЈЕВО, број: ЈН-1288/
2016 од 08.04.2016.године, а на приједлог Комисије за провођење поступка
јавне набавке у Босанско-подрињском
кантону Горажде, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поништењу и измјени Одлуке
о избору најповољнијег понуђача
за испоруку лож-уља, а поводом
жалбе понуђача
Члан 1.
Усваја се жалба друштва „ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о. ВОГОШЋА САРАЈЕВО, бр.ЈН-1288/16 од 08.04.2016.године, изјављена у отвореном поступку заједничке набавке лож-уља и поништава се Одлука о избору најповољнијег
понуђача за испоруку лож-уља, бр.0314-340/16 од 24.03.2016.године.
Члан 2.
За најповољнијег понуђача за
испоруку лож-уља бира се друштво
„ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о. ВОГОШЋАСАРАЈЕВО, са Понудом број: ЈН-04/16
од 17.02.2016.године и понуђеном цијеном од 253.800,00 КМ.
Члан 3.
Изабрани понуђач дужан је доставити гаранцију за добро извршење
уговора у износу од 10% вриједности
оквирног споразума, а сходно тачки
5.1 Тендерске документације, бр.03-1490-55/15 из децембра 2015.године.

28. април/травањ 2016.
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Члан 4.

врђено да су жалбени наводи под редним бројем 1. и 2. основани.
Жалбени навод под редним бројем 1. односио се на тврдњу жалиоца
да је понуђач „GREEN-OIL” д.о.о. САРАЈЕВО на више мјеста у својој понуди
извршио исправку коректором, супротно одредби тачке 4.1. Тендерске документације који гласи: „У случају да понуђач примијети да је начинио грешку приликом припреме понуде, иста
мора бити исправљена на начин да исправљени подаци морају бити видљиви, потврђени потписом понуђача и са
датумом извршења исправке.”
Увидом о понуду понуђача
„GREEN-OIL” д.о.о. САРАЈЕВО утврђено је да је исти заиста на више мјеста
у понуди вршио исправке коректором,
а на непрописан начин.
Жалбени навод под редним бројем 2. се односио на то да изабрани
понуђач-„GREEN-OIL” д.о.о. САРАЈЕВО у својој понуди није доставио потврде свих банака код којих има отворене трансакцијске рачуне да исти нису
били блокирани у посљедњих 6 (шест)
мјесеци од дана издавања потврде.
Наиме, у Извјештају Централне банке
БиХ о рачунима правног лица, наведено је да друштво „GREEN-OIL” д.о.о.
САРАЈЕВО има укупно 8 (осам) активних рачуна, али је исти уз понуду доставио потврде за само 5 (пет) активних
рачуна.
На овај начин наведени понуђач није испунио обавезу о квалификацији прописану тачком 3.3. Тендерске
документације, број: 03-14-90-55/15 из
децембра 2015.године, која гласи: „Понуда ће бити одбачена ако понуђач не
испуни сљедеће минималне услове у
погледу економско-финансијске способности:

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне
набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
Одлуком о избору најповољнијег понуђача за испоруку лож-уља, број:03-14-340/16 од 24.03.2016.године прихваћена је препорука Комисије за провођење поступка набавке у Босанскоподрињском кантону Горажде, која је
утврђена у Извјештају о раду број: 0314-90-213/15 од 04.03.2016.године и за
најповољнијег понуђача за сукцесивну
испоруку лож-уља за потребе загријавања просторија институција Босанско
-подрињског кантона Горажде изабрано је друштво „GREEN-OIL” д.о.о. САРАЈЕВО, са Понудом број: 84-02/16 од
16.02.2016.године и понуђеном цијеном од 251.970,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном.
Против наведене Одлуке жалбу
је благовремено изјавио понуђач друштво „ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о. ВОГОШЋА-САРАЈЕВО, један од учесника у отвореном поступку заједничке набавке
лож-уља, а као редовно правно средство у предметном поступку, тражећи
да уговорни орган поступи у складу са
чланом 100. ЗЈН.
Након што је утврђено да је жалба уредна, допуштена и изјављена од
стране овлаштеног лица, пришло се
разматрању жалбених навода, те је ут-
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а) Не достави као доказ економско-финансијске способности
потврде свих пословних банака у којима понуђач има отворене транскакцијске рачуне
да су исти били солвентни у
посљедњих 6 (шест) месеци
од дана издавања потврде.
Оцјена економског и финансијског стања понуђача ће се извршити
на основу сљедећег:
б) потврде свих пословних банака у којима понуђач има отворене трансакцијске рачуне
да су исти били солвентни у
посљедњих 6 (шест) мјесеци
од дана издавања потврде,
као и потврда издата од Централне банке БиХ о рачунима понуђача.
„Документи горе наведени достављају се уз понуду као обичне копије заједно са изјавом коју доставља понуђач у складу са обрасцем – Анекс VI,
који је дат у прилогу ове Тендерске документације”.
Жалбени наводи под редним
бројевима 3. и 4. нису основани и исти
се одбијају.
Будући да је понуђач „GREENOIL” д.о.о. САРАЈЕВО пропустио испунити минималне услове у погледу економско-финансијске способности и
није припремио понуду на начин прописан Тендерском документацијом,
његова понуда се одбацује и није у конкуренцији за додјелу уговора.
Како су већ раније неприхватљивим проглашене понуде понуђача
„ХИФА” д.о.о. Тешањ, „БИЈЕЛА ВОДА” д.о.о. ПРАЧА и „ПРОМИНГ д.о.о.

28. април/травањ 2016.

БУГОЈНО, једина прихватљива понуда
преостала у конкуренцији за додјелу
уговора у предметном поступку набавке је понуда жалиоца „ХИФА-ПЕТРОЛ” д.о.о. САРАЈЕВО.
Узимајући у обзир напријед наведено, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба
УРЖ у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.
Број:03–14-475/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 100. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ”, број: 39/14), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
58. редовној сједници, одржаној дана
15.04.2016.године, у отвореном поступку заједничке набавке услуга осигурања службених моторних возила у
власништву институција Босанско-подрињског кантона Горажде, одлучујући по жалби друштва “ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ” д.д. САРАЈЕВО, број: 084908/16 од 07.04.2016.године, а на приједлог Комисије за провођење поступка јавне набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о поништењу и измјени Одлуке
о избору најповољнијег понуђача
за пружање услуга осигурања
службених моторних возила,
а поводом жалбе понуђача

28. април/травањ 2016.
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Члан 1.

ко-подрињском кантону Горажде која
је утврђена у Извјештају о раду, бр.0314-90-213/15 од 04.03.2016.године и за
најповољнијег понуђача за пружање
услуга осигурања службених моторних возила у власништву институција
Босанско-подрињски кантон Горажде
изабрано је друштво „ВГТ ОСИГУРАЊЕ” д.д. ВИСОКО, са Понудом број:
161/16 од 18.01.2016.године и понуђеном цијеном од 31.219,94 КМ, без ПДВа, као најбоље оцијењеном.
Против наведене Одлуке жалбу
је благовремено изјавио понуђач друштво „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ” д.д.
ВИСОКО, учесник у отвореном поступку заједничке набавке услуга осигурања службених моторних возила, а
као редовно правно средство у предметном поступку, тражећи да се поништи Одлука, број: 03-14-346/16 од 24.
03.2016.године и донесе одлука на основу правилно утврђеног чињеничног
стања.
Након што је утврђено да је жалба уредна, допуштена и изјављена од
стране овлаштеног лица, пришло се
разматрању жалбених навода те је утврђено да је жалбени навод у цјелости
основан, а исти се односио на то да је
изабрани понуђач-друштво „ВГТ ОСИГУРАЊЕ” д.д. ВИСОКО доставио једну понуду за све лотове заједно и тиме није испоштовао јасно дефинисане
захтјеве постављене у Тендерској документацији, број: 03-14-90-61/15 из децембра 2015.године у погледу начина
достављања понуда у случају када понуђач доставља понуду за више лотова.
Наиме, тачка 2.2. Тендерске документације прописује сљедеће: „Понуђачи могу дати понуду за један лот,
више лотова или за све лотове. За сваки лот се подноси посебна понуда пр-

У цјелости се усваја жалба друштва „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ” д.д.
САРАЈЕВО, број: 08-4908/16 од 07.04.
2016. године, изјављена у отвореном
поступку заједничке набавке услуга
осигурања службених моторних возила и поништава се Одлука о избору
најповољнијег понуђача за пружање
услуга осигурања службених моторних возила, број:03-14-346/16 од 24.03.
2016. године.
Члан 2.
За најповољнијег понуђача за
пружање услуга осигурања службених
моторних возила бира се друштво „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ” д.д. САРАЈЕВО, са Понудом број: 08-7041/16 од 18.
01.2016.године и понуђеном цијеном
од 34.978,00 КМ.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне
набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
Одлуком о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга осигурања службених моторних возила, брoj: 03-14-346/16 од 24.03.2016. године
прихваћена је препорука Комисије за
провођење поступка набавке у Босанс-
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ема методологији утврђеној у обрасцу
за цијену понуде”. Тачка 4.2. ТД, која
се односи на начин достављања понуда, додатно је прописала: „Будући да је
набавка подијељена на лотове и да су
документи којима понуђачи доказују
квалификованост за додјелу уговора
заједнички за све лотове, понуђач који
доставља понуду за више лотова може
документе којима доказује своју квалификованост доставити само уз понуду
која је прва по редослиједу лотова на
који се пријављује”.
Из свега наведеног јасно произилази да понуђач „ВГТ ОСИГУРАЊЕ”
д.д. ВИСОКО није припремио понуду
у складу са наведеном Тендерском документацијом, па се стога његова понуда одбацује као неприхватљива.
Узимајући у обзир напријед наведено и чињеницу да су сада у конкуренцији за додјелу уговора преостала
три квалификована понуђача, а то су
„БСО” д.д. САРАЈЕВО, „АСА ОСИГУРАЊЕ” д.д. САРАЈЕВО и „ТРИГЛАВ
ОСИГУРАЊЕ” д.д. САРАЈЕВО, од којих је управо жалилац доставио цјеновно најповољнију понуду за предметне
услуге, одлучено је као у диспозитиву
ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба
УРЖ у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.
Број:03–14-476/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

330
На основу члана 69. став (2) тачка д) и члана 100. став (3) Закона о јав-

ним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број:39/14), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.
2016.године, у отвореном поступку заједничке набавке аутодијелова, одлучујући по жалби друштва “МАП-АУТО” д.о.о. Горажде, број:06-04-1-16/2016
од 06.04.2016.године, а на приједлог
Комисије за провођење поступка јавне
набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о поништењу Одлуке о избору
најповољнијег понуђача за испоруку
ауто дијелова и заједничког
поступка јавне набавке ауто дијелова
у цјелости
Члан 1.
Утврђује се да је жалба друштва
„МАП-АУТО” д.о.о. ГОРАЖДЕ, број:
06-04-1-16/2016 од 06.04.2016. године,
поднесена у отвореном поступку заједничке набавке аутодијелова, дјелимично основана и поништава се Одлука о
избору најповољнијег понуђача за испоруку аутодијелова, бр.03-14-344/16
од 24.03.2016.године, као и цјелокупни
поступак заједничке набавке аутодијелова покренут Обавјештењем о набавци, бр.978-1-1-8-3-8/15.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне
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набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
На Одлуку о избору најповољнијег понуђача за испоруку аутодијелова, број:03-14-344/16 од 24.03.2016.године, у отвореном поступку заједничке
набавке аутодијелова, жалбу је изјавио
учесник у поступку набавке – друштво
„МАП-АУТО” д.о.о. Горажде.
Након разматрања жалбених
навода, уговорни орган је оцијенио да
је жалба дјелимично основана јер су
тачни жалбени наводи жалиоца да је
понуда изабраног понуђача, друштво
„ДАМИР КОМПАНY” д.о.о. ГОРАЖДЕ морала бити одбачена као неприхватљива, будући да изјаве, које су чиниле Анекс V и Анекс VIII Тендерске
документације, број: 03-14-90-60/15 из
децембра 2015.године, нису биле овјерене од стране надлежног органа, а како је то предвиђено чланом 45. став (4)
Закона и текстом релевантне Тендерске документације.
Међутим, обзиром да је понуда
жалиоца раније одбачена због неприродно ниске цијене, те како је понуда
и трећег од укупно три понуђача у предметном поступку набавке - друштва
„ПАУК-ПРОМ” д.о.о. Горажде такођер
раније одбачена због неиспуњавања
услова за квалификацију јер уз своју
понуду није доставио списак уредно
извршених
уговора
(минимално
50.000,00 КМ) у складу са чланом 48.
став (2) Закона, а који су у вези са предметном набавком у посљедње 3 (три)
године или од датума регистрације,
односно почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са
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радом прије мање од 3 (три) године,
више ниједна од примљених понуда у
предметном поступку набавке није прихватљива и стога се исти поништава
у цјелости па се у том смислу не може
удовољити дијелу жалбеног захтјева у
погледу понављања поступка, рачунајући од оцјене понуда па надаље.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог Рјешења се може изјавити жалба УРЖ у року од 5 (пет) дана од дана
пријема истог.
Број:03–14-477/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 69. став (2) тачка д) и члана 100. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ”, број: 39/14), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.
2016.године, у отвореном поступку заједничке набавке аутодијелова, одлучујући по жалби друштва “ПАУК-ПРОМ” д.о.о. Горажде, број:10/П-П/2016
од 07.04.2016. године, а на приједлог
Комисије за провођење поступка јавне
набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о поништењу Одлуке о избору
најповољнијег понуђача за испоруку
аутодијелова и заједничког поступка
јавне набавке ауто дијелова у
цјелости
Члан 1.
Утврђује се да је жалба друштва
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„ПАУК-ПРОМ” д.о.о. ГОРАЖДЕ, број:
10/П-П/2016 од 07.04.2016.године, поднесена у отвореном поступку заједничке набавке аутодијелова, дјелимично
основана и поништава се Одлука о избору најповољнијег понуђача за испоруку аутодијелова, број: 03-14-344/16
од 24.03.2016.године, као и цјелокупни
поступак заједничке набавке аутодијелова покренут Обавјештењем о набавци, број:978-1-1-8-3-8/15.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб-страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне
набавке, а накнадно ће да се објави и у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Образложење
На Одлуку о избору најповољнијег понуђача за испоруку аутодијелова, број:03-14-344/16 од 24.03.2016.године, у отвореном поступку заједничке
набавке аутодијелова, жалбу је изјавио
учесник у поступку набавке – друштво
„ПАУК-ПРОМ” д.о.о. Горажде.
Након разматрања жалбених
навода, уговорни орган је оцијенио да
је жалба дјелимично основана јер су
тачни наводи жалиоца да је понуда
изабраног понуђача, друштво „ДАМИР КОМПАНИ” д.о.о. ГОРАЖДЕ морала бити одбачена као неприхватљива,
будући да изјаве, које су чиниле Анекс
V и Анекс VIII Тендерске документације, број: 03-14-90-60/15 из децембра
2015. године, нису биле овјерене од ст-
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ране надлежног органа, а како је то
предвиђено чланом 45. став (4) Закона
и текстом релевантне Тендерске документације.
Међутим, обзиром да је понуда
жалиоца раније одбачена због неиспуњавања услова за квалификацију јер
уз своју понуду није доставио списак
уредно извршених уговора (минимално 50.000,00 КМ) у складу са чланом 48.
став (2) Закона, а који су у вези са предметном набавком у посљедње 3 (три)
године, или од датума регистрације
односно почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са
радом прије мање од 3 (три) године, те
како је понуда и трећег од укупно три
понуђача у предметном поступку набавке - друштва „МАП-АУТО” д.о.о.
Горажде такође раније одбачена због
неприродно ниске цијене, више ниједна од примљених понуда у предметном поступку набавке није прихватљива и стога се исти поништава у цјелости, па се у том смислу не може удовољити дијелу жалбеног захтјева у погледу понављања поступка, рачунајући
од оцјене понуда па надаље.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог Рјешења може се изјавити жалба УРЖ у року од 5 (пет) дана од дана
пријема истог.
Број:03–14-470/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

332
На основу чланова 8. и 23. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
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број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016. године, д о н о с и:

49-386/16 од 01.04.2016. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 58. Сједници, одржаној дана 15.04. 2016. Године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о овлаштењу за обављање послова
из надлежности премијера Босанскоподрињског кантона Горажде

ОДЛУКУ
о начину остваривања сарадње
Службе за односе с јавношћу
и кантоналних органа управе
с циљем информисања јавности

Члан 1.
Члан 1.
Овлашћује се министар за финансије, Нуџеим Џиханић, да због службене одсутности премијера Босанскоподрињског кантона Горажде, дана 18.
04.2016.године обавља послове из надлежности премијера, односно да предсједава 59. сједницом Владе Босанскоподрињског кантона Горажде и потпише донесене одлуке.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-525/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

333
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), и Одлуке о давању сагласности
на Комуникациону стратегију Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2018.година број: 03-

Овом се Одлуком уређује начин
успостављања сарадње Службе за односе с јавношћу Босанско-подрињског
кантона Горажде и органа управе у саставу Босанско-подрињског кантона
Горажде у сврху успостављања ефикасног система информисања јавности.
Члан 2.
Служба за односе с јавношћу
информише јавност о раду и активностима Скупштине и Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, ресорних министарстава, служби, управа и
дирекција у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Како би Служба могла што ефикасније одговорити радним задацима
из своје надлежности, потребно је осигурати добру сарадњу са свим органима управе у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде, што подразумијева:
1. Заказивање састанака у органима управе Босанско-подрињског кантона Горажде или прес

Брoj 5 – страна 1000

конференција на којима се захтијева присуство медија, искључиво посредством Службе за
односе с јавношћу;
2. Обавјештавање Службе о одржавању састанака или других догађаја о којима се извјештава,
када се састанак закаже или најкасније дан прије одржавања
састанка;
3. Служба ће у договору са министрима, након сваке сједнице Владе или једанпут мјесечно, организовати прес конференције о
темама које заслужују пажњу
јавности;
4. Прес конференције се најављују најкасније дан прије њиховог
одржавања; у ванредним околностима или када се ради о нарочито важној информацији,
могуће је заказати хитне прес
конференције које се заказују
исти дан када је планирано њихово одржавање;
5. При објављивању информација
Служба се руководи природом
посла министарстава, односно
кантоналних органа управе;
6. За упосленике Службе неопходно је осигурати превоз у случају
кад се састанак или други догађај одвија изван зграде Владе
(изузетак представљају састанци/догађаји који се одржавају у
непосредној близини зграде Владе);
7. У случају кад није могуће обезбиједити пријевоз за упосленике Службе приликом одласка
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на неки састанак/догађај, министарство или други орган управе, осигураће се материјал и
фотографије са таквих догађаја
ради објављивања на службеној
веб страници Босанско-подрињског кантона Горажде;
8. С циљем што ефикаснијег информисања о важним догађајима из надлежности органа управе Босанско-подрињског кантона Горажде, Служба ће у договору с министарствима или
другим органима управе договорити о приоритетима који се
тај дан требају објавити те наћи
други погодан термин за објављивање евентуално преосталих
информација, како се не би десило да због броја објава на службеној веб страници на дневној основи информације изгубе
на значају;
9. Како би се осигурало благовремено објављивање информација, јавних позива, конкурса или
обавјештења на службеној веб
страници Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, сваки
орган управе ће, након слања
материјала у електронској форми о томе обавијестити Службу
и усмено, путем телефона;
10. У случају заказивања састанка
или другог догађаја непосредно
пред његово одржавање на којем из објективних разлога није
могуће присуство представника
Службе, министарство, односно
други орган управе ће у координацији са Службом осигурати
објављивање информација са
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тог састанка;
11. Са састанка/догађаја који завршавају након или при крају
радног времена у органима управе, информације ће да се објаве у што краћем року.
12. У случају пласирања информација о активностима које не спадају у надлежност органа управе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су информације из области јавних и образовних установа, различитих
удружења, и сл. потребно је у
сарадњи с тим установама осигурати да се Служби правовремено достави писани материјал
са фотографијама за објаву на
службеној веб страници Владе
Босанско-подрињског кантона
Горажде;
13. На догађајима као што су додјеле награда, различите приредбе или друге церемоније, Служба ће осигурати оптималан
број фотографија за потребе службене веб странице; уколико
министарство, односно орган
управе процијени да ће за његове потребе бити неопходно направити већи број фотографија, дужно је ангажовати професионално лице које ће обавити
те послове,
14. Информације из надлежности
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и распоред њиховог дневног објављивања утврђиваће се након јутарњих консултација са премијером Босанско-подрињског кантона Горажде.

За реализацију ове Одлуке задужују се Служба за односе с јавношћу,
ресорна министарства, службе, дирекције и управе у саставу Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-49-524/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о организацији органа управе у
ФБиХ („Службене новине Ф БиХ“,
број:35/05), члана 29. Закона о Влади
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/15),
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 58. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2016.године, д о н о с и:

УРЕДБУ
о оснивању Службе за заједничке
послове кантоналних органа
Члан 1.
(1) Овом се Уредбом оснива Служба за
заједничке послове кантоналних
органа (у наставку: Служба), за вршење одређених административних, стручних, техничких, помоћн-
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их и других заједничких послова за
потребе Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, кантоналних
министарстава и кантоналних управних организација, као и за потребе других државних органа и
тијела, а по одобрењу Владе.
Члан 2.
(1) Послови из члана 1. ове Уредбе су:
a) Административно-технички
послови пријема, евидентирања
и отпремања поште и други послови у вези са канцеларијским
пословањем и вођењем заједничке писарнице;
б) Биротехнички послови који обухватају: препис, умножавање,
повезивање писаних материјала
за потребе Владе, техничку припрему материјала за сједнице
Владе и дактилографске послове;
ц) Економско-комерцијални послови реализације набавке, складиштења опреме, инвентара,
канцеларијског и другог потрошног материјала и дистрибуције материјалних средстава;
д) Послови климатизације и загријавања радних просторија у згради Владе;
е) Протоколарни и архивски послови;
ф) Послови унутрашњег обезбјеђења;
г) Инвестиционо и текуће одржавање зграде Владе, уређаја и
инсталација;
х) Одржавање чистоће пословних
зграда и просторија кантоналних органа управе и управних

28. април/травањ 2016.

организација;
и) Пружање угоститељских услуга
које подразумијевају припремање и послуживање топлих и
хладних напитака у посебним
просторијама
(кафе-кухиње)
унутар пословних зграда Владе;
ј) Пружање услуга цестовног превоза овлаштеним корисницима
према важећем Правилнику о
начину кориштења и чувања
службених моторних возила, те
сервисирање и одржавање службених моторних возила Владе
која су дата Служби на кориштење и
к) други послови који по својој природи спадају у дјелокруг рада
Службе.
Члан 3.
(1) Служба има својство правног лица.
Члан 4.
(1) Службом руководи директор Службе (у наставку: директор).
(2) Директор има статус руководећег
државног службеника, а у погледу
руковођења Службом има права
руководиоца самосталне кантоналне управе, односно самосталне кантоналне управне организације.
Члан 5.
(1) Директора поставља и разрјешава
Влада.
(2) Директор за свој рад и рад Службе
одговара Влади.
(3) Радноправни статус директора Службе регулисан је законским прописима о државној служби.

28. април/травањ 2016.
Члан 6.
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Члан 7.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:3/16), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 59. редовној сједници, одржаној дана 18.04.2016.године, д о н о с и:

(1) Унутрашња организација и систематизација послова и задатака Службе утврђује се Правилником о унутрашњој организацији, који доноси директор уз претходну сагласност Владе.

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

Члан 8.

Члан 1.

(1) Директор Службе дужан је донијети Правилник о унутрашњој организацији у року од 30 (тридесет)
дана од дана ступања на снагу ове
Уредбе.

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

(1) Средства за рад Службе осигуравају се у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Распоређивање и кориштење средстава за рад Службе врши се према прописима који важе за министарства и друге органе кантоналне
управе.

Члан 9.
(1) Даном ступања на снагу ове Уредбе престаје важити Уредба о Служби за заједничке послове кантоналних органа (“Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 07/97).

-

-

Члан 10.
(1) Ова Uредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-558/16
15.04.2016.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

-

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде
Организација ПШиПБ
БПК Горажде
Савез добитника највећих
ратних признања
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
Удружење
“Свјетлост Дрине”
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ

2.000,00
2.000,00

1.200,00

2.000,00
840,00
840,00

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
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питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Помоћ у раду основних
борачких удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачуне
организација:
-

-

-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ БПК
Горажде:
1990540005249539 - ШПАРКАСЕ
Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-493/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.

28. април/травањ 2016.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 3/16), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 59. редовној сједници, одржаној дана 18.04.2016.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
јануар 2016 .године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2016. години за мјесец
јануар 2016.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије

28. април/травањ 2016.
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Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачуна: 199054000
5249733, отвореног код ШПАРКАСЕ
банке Горажде.

-

Члан 4.

-

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-494/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде број: 3/16), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 59. редовној сједници, одржаној дана 18.04.2016.године, д о н о с и:

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

-

-

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Помоћ у раду темељних
борачких удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство финансија Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачуне
организација:
-

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

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде 2.000,00
Организација ПШиПБ
БПК Горажде
2.000,00
Савез добитника највећих
ратних признања БПК
Горажде
1.200,00
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
2.000,00
Удружење
“Свјетлост Дрине”
840,00
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
840,00

-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ БПК
Горажде:
1990540005249539 - ШПАРКАСЕ
Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБиХ:
1610300004930021 - Раифаизен
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-

Члан 2.

-

Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-495/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:3/16), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 59. редовној сједници, одржаној дана 18.04.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
фебруар 2016 .године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2016. години за мјесец
фебруар 2016.године.

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачуна: 1990540005
249733, отвореног код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-496/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број:3/16), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 59. редовној сједници, одржаној дана 18.04. 2016.године, д о н о с и:

28. април/травањ 2016.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
март 2016. године
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 8.880,00 КМ на име помоћи за рад удружења борачких популација за мјесец март 2016.године, и то:
-

-

-

Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде 2.000,00
Организација ПШиПБ
БПК Горажде
2.000,00
Савез добитника највећих
ратних признања БПК
Горажде
1.200,00
Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
2.000,00
Удружење
“Свјетлост Дрине”
840,00
Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
840,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Помоћ у раду основних
борачких удружења.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачуне организација:
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-

-

-

СРВИ “Синови Дрине” Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ
БПК Горажде:
1990540005249539 - ШПАРКАСЕ
Савез ДНРП “Златни љиљани”:
1990540005884792 - ШПАРКАСЕ
Удружење грађана демобилисаних
бораца АБИХ:
1610300004930021 - Раифаизен
Удружење “Свјетлост Дрине”
1990540006546332 - ШПАРКАСЕ
Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ
1011400055939189 - ПБС
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објавиу “Службеним новинама Босанско
–подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-497/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 3/16), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 59. редовној сједници, одржаној дана 18.04.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
март 2016. године
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.500,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачких
популација у 2016. години за мјесец
март 2016.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу Пројекта - Савезу РВИ “Синови Дрине”
Горажде, на број жирорачуна: 1990540
005249733, отвореног код ШПАРКАСЕ
банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-498/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

28. април/травањ 2016.

Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 03/16), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 59. редовној сједници, одржаној 18.
04.2016. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању текућих трансфера
општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају текући трансфери општинама у саставу
Босанско-подрињског кантона Горажде за МАРТ 2016.године, како слиједи:
1. Општина Горажде 48.400,00 КМ из
Буџета Министарства за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614100 (БАЛ
002) - Текући трансфери Општини
Горажде на рачун број:132-500-2012
829930, отворен код НЛБ банка Тузла, филијала Горажде
Врста прихода: 732114,
шифра: 033,
буџетска организација: 0000000
2. Општина Фоча-Устиколина 48.400,00
КМ, из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614
100 (БАЛ003) - Текући трансфери
Општини Фоча-Устиколина на рачун број: 101-140-0000220255, отворен код Привредне банке Сарајево,

28. април/травањ 2016.

филијала Горажде.
3. Општина Пале-Прача 48.400,00 КМ
из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614100
(БАЛ 004) - Текући трансфери Општини Пале-Прача на рачун број:
102-007-0000001426, отворен код Унион банке Сарајево, филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Корисници средстава из члана
1. ове Одлуке дужни су прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овом Одлуком.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-499/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
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8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 59. редовној сједници, одржаној дана 18.04.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име исплате студентских кредита
студентима са подручја Босанско –
подрињског кантона Горажде
за студијску 2015/2016. годину
за мјесец новембар 2015. године
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 33.376,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2015/2016. годину за мјесец новембар
2015. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери појединцима - Исплате стипендија.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-500/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младде, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
001) – Текући трансфер за спорт за
2016. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 59. редовној
сједници, одржаној дана 18.04.2016. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име интервентне помоћи носиоцу
спортских дјелатности на нивоу
Босанко - подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
на име интервентне помоћи носиоцу
спортских дјелатности на нивоу Босанко-подрињског кантона Горажде за
измирење обавеза у износу од 7.500,00
КМ, и то:

1. Учешће два такмичара на 18. Балканском првенству за сениоре, Истамбул,
Карате клуб
Турска, 24-29.02.2016. године.
„Холидеј”
2. Учешће једног такмичара на 51. Европ2.500,00 КМ
Горажде
ском првенству за сениоре, Монпелиер,
Француска, 02-09.05.2016. године.
Трошкови превоза, преноћишта и исхране
Жирорачун Карате клуба „Холидаy” Горажде број: 1011400000153519, отворен
код Привредне банке
Одбојкашки клуб
„Горажде”
Горажде

Учешче у плаy-офу Супер лиге ФБиХ за
улазак у Премијер лигу БиХ
1. Трошкови превоза на гостујуће утакмице
2.

2.500,00 КМ

Трошкови организације домаћих утакмица

Жирорачун Одбојкашког клуба „Горажде” Горажде број: 1990540008546283,
отворен код Шпаркасе банке.
Кошаркашки клуб Учешче у плеј офу А2 лиге за улазак у А1 лигу.
1. Трошкови превоза на гостујуће утакмице
„Раднички”
2.500,00 КМ
2. Трошкови организације домаћих утакмица
Горажде
Жирорачун Кошаркашког клуба „Раднички” Горажде број: 1990540051673254,
отворен код Шпаркасе банке.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Мини-

старства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер
за спорт.

28. април/травањ 2016.
Члан 3.
Корисници средстава дужни су
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извијештај о утрошку буџетских средстава за додатне програме
носиоца спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде са измиреним обавезама из члана 1. ове Одлуке.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12,
2/13 и 2/14).
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 46. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 3/16), Одлуке о преносу
инвеститорске функције број: 01-10113/15 од 09.11.2015. године и Уговора о
намјенском преносу средстава-уклањање наплавина из ријеке Дрине на локалитетима узводно од градског „Моста
Алије Изетбеговића“ у Горажду број:
03-14-2084-1/15 од 21.12.2015. године,
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 59. редовној сједници, одржаној дана 18.04.2016.године, д о н о с и:

Члан 4.
Уколико корисник средстава не
изврши измирење обавеза из члана 1.
ове Одлуке добијена средства по овој
Одлуци дужан је вратити, у истом
износу, Министарству за образовање,
младе, науку, културу и спорт, а одлуку о томе донијеће Влада Босанскоподрињског кантона Горажде након
подношења извјештаја од стране Мин
истарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-491/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско - подрињског
кантона Горажде са економског кода
615 100 Капитални трансфери
другим нивоима власти
(водне накнаде)
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност
на Програм утрошка средстава Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 615 100 Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде),
који се односи на уклањање наплавина из корита ријеке Дрине, на дионици од Моста Алије Изетбеговића до
Баћанског моста, општина Горажде, утврђених у Буџету Министарства за пр-
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ивреду Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2016. годину, у износу од
110.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм из члана 1. ове Одлуке саставни је дио Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке и Програма задужују се Министарство за
привреду и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде а накнадно ће да се објави у
„Службеним
новинама
Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-501/16 ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ
18.04.2016.године
МИНИСТАР
Горажде
Нуџеим Џиханић,с.р.
..............................

344а)
На основу члана 46. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16), а у
складу са Одлуком о преносу инвеститорске функције, број: 01-1011-3/15 од
09.11.2015.године и Уговором о намјенском преносу средстава-уклањање наплавина из ријеке Дрине на локалитетима узводно од градског „Моста Алије Изетбеговића” у Горажду број: 0314-2084-1/15 од 21.12.2015. године, којим је Агенција за водно подручје рије-

28. април/травањ 2016.

ке Саве Сарајево намјенски пренијела
средства Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде за радове уклањања
наплавина из корита ријеке Дрине, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2016. годину
са економског кода 615 100 Капитални трансфери другим
нивоима власти (водне накнаде)
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је: “Програм
утрошка средстава Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 615 100
– Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде)”, а који се
односи на уклањање наплавина из корита ријеке Дрине, на дионици од Моста Алије Изетбеговића до Баћанског
моста, општина Горажде (у даљем тексту: Програм).
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2016 - 30.09.2016.
Буџетска позиција:

17-171

Економски код: 615 100 Капитални
трансфери другим нивоима власти
(водне накнаде)
Укупна вриједност програма:
110.000 КМ
Одговорно лице:

Мехо Машала

28. април/травањ 2016.
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Позиција одговорног лица:Министар

2.2. Опис Програма

Контакт лице за Програм:
Меџида Рашчић

Послови који су, према одредбама федералног и кантоналног Закона о водама (“Службене новине ФБиХ”,
број: 70/06) и (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 6/10), стављени у надлежност кантона и општина финансирају се из сљедећих извора:

Контакт-телефон:

+387 38 228 256

Контакт е-маил: privreda@bpkg.gov.bа
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

-

Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 46. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16), дала је Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-501/16 од 18.04.
2016. године.

-

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

-

2.1. Сврха Програма
Сврха овог Програма је да осигура
намјенски, плански и транспарентан
утрошак средстава одобрених на економском коду 615 100 - Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде), у складу са Законом о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16).
Реализацијом Програма који
подразумијева чишћење и уређење корита ријеке Дрине између градских мостова у сврху заштите од поплава, доћи ће до побољшања заштите животне
средине и услова живота грађана.

-

дијела средстава прикупљених по
основу водних накнада и закупа
јавног водног добра на површинским водама I категорије, која по члану 177. став 1. федералног Закона
припадају кантону,
прихода по основу закупа јавног
водног добра на површинским водама II категорије,
буџета кантона и буџета општина,
кредитних средстава,
средстава осигураних посебним законом,
донација и осталих средстава у складу са законом.

Према одредбама Закона о водама, ови приходи се користе за суфинансирање изградње и одржавања водних објеката, као и остале активности везане за послове управљања водама.
Обзиром да је Агенција за водно подручје ријеке Саве Сарајево, у оквиру својих надлежности и редовних
активности, започела радове на уклањању наплавина из корита ријеке Дрине узводно од градског Моста Алије
Изетбеговића у Горажду, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде је
упутила захтјев Агенцији за одобравање новчаних средства за наставак започетих радова.
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Агенција за водно подручје ријеке Саве Сарајево је дониијела Одлуку
о преносу инвеститорске функције,
број: 01-1011-3/15 од 09.11.2015.године,
којом је намјенски пренијела средства
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде за радове уклањања наплавина из корита ријеке Дрине, на дионици од „Моста Алије Изетбеговића“ до
Баћанског моста, општина Горажде, у
износу од 110.000,00 КМ.
О преносу инвеститорске функције, односно намјенском преносу средстава, Агенција за водно подручје
ријеке Саве је са Владом Босанско-подрињског кантона Горажде закључила
уговор о намјенском преносу средстава - уклањање наплавина из ријеке Дрине на локалитету узводно од градског
моста „Мост Алије Изетбеговића“ у
Горажду, број:03-14-2084-1/15 од 21.12.
2015. године.
Чланом 1. предметног уговора
Агенција за водно подручје ријеке Саве се обавезала да ће, путем Кантона,
извршити радове уклањања наплавина из ријеке Дрине на локалитету узводно од градског „Моста Алије Изетбеговића“ у Горажду.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде је
провело тендерску процедуру за одабир најповољнијег понуђача за реализацију предметних радова у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 39/14).
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
3.1. Општи/основни циљ Програма
Основни циљ програма је завр-

28. април/травањ 2016.

шетак радова које је започела Агенција
за водно подручје ријеке Саве на уклањању наплавина из корита ријеке Дрине, на локалитету узводно од градског „Моста Алије Изетбеговића“.
3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
Посебни циљеви програма су
повећање протицајног профила за несметан проток ријеке Дрине, побољшање хидроморфолошког стања и заштита од излијевања воде из корита и
то на локалитету између „Моста Алије
Изетбеговића“ и Баћанског моста.

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Средства потребна за провођење овог Програма су намјенска и дефинисана су Буџетом Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона за 2016. годину („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 3/16) на економском коду
615 100 - Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде),
у износу од 110.000,00 КМ, обезбијеђена у складу са Одлуком о преносу инвеститорске функције и Уговором о
намјенском преносу средстава.
Укупан износ средстава утврђених на економском коду 615 100 Капитални трансфери другим нивоима власти (водне накнаде) Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016. годину је
320.000,00 КМ, а утрошак средстава ће
се подијелити у два програма како слиједи:

28. април/травањ 2016.

-

-

110.000,00 КМ за утрошак средстава
које је Агенција за водно подручје
ријеке Саве Сарајево намјенски пренијела Влади Босанско-подрињског кантона Горажде за радове уклањања наплавина из корита ријеке
Дрине, на дионици од „Моста Алије Изетбеговића“ до Баћанског моста, у складу са Одлуком о преносу
инвеститорске функције и Уговором о намјенском преносу средстава
и
210.000,00 КМ за израду годишњег
плана и програма утрошка средстава у сектору водопривреде за 2016.
годину.

Уговором број: 03-14-2084-1/15
21.12.2015. године, закљученим између
Агенције за водно подручје ријеке Саве и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, дефинисане су обавезе
уговорних страна везане за намјенски
пренос средстава за реализацију предметних радова.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
5.1. Општи услови и посебни услови
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде је
провело тендерску процедуру за одабир најповољнијег понуђача за реализацију предметних радова у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине”,
број: 39/14).
Закључен је уговор о извођењу
радова са одабраним извођачем „Окац”
д.о.о. Горажде, којим је дефинисана
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динамика и начин исплате намјенских
средстава која су предвиђена за реализацију Програма. Сагласност на одлуке о одобравању средстава из овог Програма даје Влада Босанско-подрињског кантона Горажде.
Након давања сагласности за
исплату привремених или окончане
ситуације од стране Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, захтјев
је одобрен и Министарство за привреду доставља захтјев за плаћање Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Критерији за додјелу уговора
извођачу радова су утврђени у тендерској документацији у складу са одабраним поступком јавне набавке – најнижа цијена.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисник средстава, која је Агенција за водно подручје ријеке Саве
намјенски пренијела Влади Босанскоподрињског кантона Горажде, је Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и грађани општине Горажде.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског-кантона Горажде и Програм не захтијева
ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
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28. април/травањ 2016.

Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли је имплементација предметних активности провeдена у складу са Уговором о извођењу
радова и у складу са одредбама овог
Програма.

Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде и Агенцији за водно подручје
ријеке Саве доставити коначни извјештај о утрошку одобрених средстава предвиђених овим Програмом.

Надзор реализације Програма
врше Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и
Агенција за водно подручје ријеке Саве Сарајево путем овлаштених представника.

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА

Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
примопредаје изведених радова, коју
ће извршити овлаштени представници наручиоца и извршиоца, сачињавањем записника уз који ће бити сва
неопходна документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће
у циљу праћења намјенског утрошка
одобрених средстава, тј. надзора, формирати комисију која ће сачинити
извјештај о утрошку средстава.
У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза, односно ненамјенски утрошак додијељених средстава, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доношење Одлуке о поврату и враћању истих потписнику уговора, Агенцији за водно подручје ријеке Саве.
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде ће

Реализацијом програма очекује
се остваривање конкретних резултата
постигнутих уклањањем наплавина из
корита ријеке Дрине, у циљу повећања протицајног профила за несметан
проток и заштиту од поплава и то на
локалитету између „Моста Алије Изетбеговића“ и Баћанског моста.
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком на терену и на основу
писаних извјештаја надзорног органа.
9.

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА

Непредвиђени расходи могу се
појавити само као резултат промјена
унутар интерне структуре самог Програма, али не идовести до повећања
укупних непредвиђених расхода Програма.
Корисник средстава је дужан
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 средства из овог Програма.
Број:04-25-651-2/16
20.04.2016.године
Горажде

МИНИСТАР
Мехо Машала,с.р.

28. април/травањ 2016.

345
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА СПОРТСКОРИБОЛОВНОГ ДРУШТВА „ТОПЛИК”
ПРАЧА, на основу члана 33. Закона о
удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02), д о н о с и:
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жде и даном уписа код овог Министарства, стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
на-длежни кантонални орган у чије подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
Образложење

3. Упис промјене из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је дана
01.04.2016. године.

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО „ТОПЛИК” ПРАЧА уписано је у Регистар удружења,
који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе, дана
21.07.1997. године, под регистарским
бројем Р-И-12/1997 у прву Књигу регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-10/16
од 22.03.2016. године, обратило се
УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО „ТОПЛИК” ПРАЧА за
упис у регистар промјене лица овлаштеног за заступање и представљање удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 12/16 од 12.03.2016. године, о разрјешењу секретара друштва, Одлука
број:13/16 од 12.03.2016. године, о задужењу секретара друштва и Записник
са сједнице Скупштине удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа Министарство за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде,
оцјенило је да су испуњени услови за
упис у регистар промјена, стога је на
основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине
Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у
диспозитиву овог рјешења.

4. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Гора-

Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се

РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-12/1997 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКО-РИБОЛОВНО ДРУШТВО „ТОПЛИК” ПРАЧА.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштеног
за заступање и представљање удружења, тако што Вахиду Сиповићу,
секретару Удружења, престаје овлаштење за заступање и представљање удружења, а ново лице овлаштено за заступање и представљање Удружења је: Кенан Прљача –
секретар Удружења.
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не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:12/13) и доказ о
њеној уплати налази се у спису предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем, број:
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1: 05-05-10/16 М И Н И С Т А Р
01.04.2016.године Радмила Јанковић,с.р.
Горажде
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На основу члана 70. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине (,,Службене
новине Федерације БиХ”, број: 35/05)
и Правилника о попису средстава и
извора средстава у Босанско–подрињском кантону Горажде (број: 06-146202/11 од 22.11.2011.године), на који је
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде дала сагласност (Закључак број:
03-14-1893/11 од 28.11.2011.године), министар за финансије Бoсанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

28. април/травањ 2016.

ОДЛУКУ
о отпису сталних средстава
и опреме у Министарству за
финансије Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
У складу са Закључком Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-203/16 од 19.02.2016. године и Одлуом број: 03-14-203-1/16 од
19.02.2016.године те усвојеног Елабората Главне централне пописне комисије
за попис имовине, залиха, потраживања и обавеза на дан 31.12.2015.године,
врши се отпис сталних средстава и опреме, према спецификацији из Елабората Главне централне пописне коми-ије.

Члан 2.
Спецификација сталних средстава и опреме из члана 1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а уништење истих ће да се изврши
у сарадњи са Синдикалном организацијом органа управе кантона Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у ,,Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:06-14-1694/16
МИНИСТАР
21.03.2016.године
Нуџеим Џиханић,с.р.
Горажде
..................................

28. април/травањ 2016.
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Комисија за попис сталних средстава у облику ствари, права и разграничења залиха материјала, роба и ситног инвентара у Министарству за финансије,
утврдила је да је дио сталних средстава, која су затечена у Министарству, због дотрајалости неупотребљив и ис-та се предлажу за отпис.

Ред.
бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Инв.
број
2439
2406
2341
2427
2381
2343
2407
2444
2400
2431

Шифра
сред.
02894
01120
01295
01297
01636
01637
01638
01851
01963
02761

11.

4866

03215

Једин.
мјере
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

Назив средства
Фотеља 9081 црна
Ласерски принтер ХП4050
Компак ЕВО Д310
Д-линк 24-ПОРТ SWITCH
Процесор
Монитор ,,САМСУНГ”
Принтер HPLJ 1160
УПС APC Beckups
Компјутер MSG
Принтер мултифункционални
SCX 4521
Калкулатор ,,АКТИВА”

ком.

Ком.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

МИНИСТАР
Нуџеим Џиханић,с.р.
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Општинско вијеће Општине
Фоча ФБиХ, рјешавајући по приједлогу општинског начелника Општине
Фоча ФБиХ за утврђивање јавног интереса за каптажу изворишта “Креча” и
успостава I заштитне зоне у површини
од 40м2 у насељу Креча, на основу члана 14. став 4. Закона о експропријацији
(„Службене новине Федерације БиХ“,
број:70/07 и 36/10), члана 19. став 1. тачка 7. и члана 100. став 2. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/08, 11/08 и 16/13),
на 28. редовној сједници, одржаној дана 21.04.2016. године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА каптажа изворишта
“Креча” и успостава I заштитне зоне у
површини од 40м2 у насељу Креча, па
да се ради каптаже изворишта “Креча” може приступити потпуној експропријацији на земљишту к.ч. бр.171,
звана “Баре”, К.О. Доње Жешће у површини од 40м2.
II
Утврђује се да је ЈКП „Ушће“

Брoj 5 – страна 1020

28. април/травањ 2016.

ОДЛУКУ
о утврђивању накнаде
за неизграђено градско
грађевинско земљиште
за 2016. годину

д.о.о. Фоча-Устиколина корисник потпуне експропријације за каптажу изворишта “Креча”из тачке 1. ове Одлуке.
III
Против ове Одлуке се може покренути управни спор подношењем
тужбе Кантоналном суду у року од 30
дана од дана достављања ове Одлуке.
Тужба се подноси непосредно суду.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-посрињског кантона Горажде“.
Број:01-31-460/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Фоча-Устиколина Петар Михајловић,с.р.

Члан 1.
Накнада за 1м2 неизграђеног градског грађевинског земљишта на подручју Општине Фоча ФБиХ, утврђује
се процентуално од основице која је
400,00 КМ (према просјечној цијени 1
м2 изграђеног стамбеног простора за
2015. годину) и зависно од зона утврђених чланом II и III Одлуке цитиране
у уводу, и з н о с и:
I зона 3,50% односно...........14,00 КМ
II зона 2,50% односно...........10,00 КМ
III зона 1,50% односно............ 6,00 КМ
Члан 2.
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На основу члана 63. Закона о
грађевинском земљишту ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број:
25/03, 16/04 и 67/05) и члана 19. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-посрињског
кантона Горажде“ број: 8/08,11/08 и
16/13), а у вези са одредбама члана II и
III Одлуке о зонама грађевинског земљишта („Службене новине Босанскопосрињског кантона Горажде“ број:
11/02) и Одлуке о усклађивању зона
грађевинског земљишта („Службене
новине Босанско-посрињског кантона
Горажде“, број: 4/04), Општинско вијеће Општине Фоча ФБиХ, на 28. редовној сједници,одржаној дана 21.04.2016.
године, д о н о с и :

Границе просторног обухвата
зона грађевинског земљишта одређене
су одлукама цитираним у уводу (чл. II
и III) које са графичким приказом чине саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-посрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-461/16
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Фоча-Устиколина Петар Михајловић,с.р.
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На основу Статута Општине

28. април/травањ 2016.

Фоча у ФБиХ, члан 19. (“Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 8/08), Пословника о
раду Општинског вијећа Општине Фоча/ФБиХ, члан 122. („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 02/16) те Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Ушће“ д.о.о. Фоча-Устиколина број: 01-231705/08, члан 15, Општинско вијеће
Општине Фоча у ФБиХ, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о
цјеновнику услуга индивидуалне
комуналне потрошње
Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о
цјеновнику услуга индивидуалне комуналне потрошње, усвојену од стране
Скупштине јавног комуналног предузећа „Ушће“, број: 107-04/16, од 20.04.
2016. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-465/16
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Фоча-Устиколина Петар Михајловић,с.р.
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На основу члана 100 став 2. Статута Општине Фоча у ФБиХ и члана
25. став 1. и став 4. те члана 26. Пословника о раду Општинског вијећа Општине Фоча/ФБиХ („Службене новине
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Босанско-посрињског кантона Горажде“ број: 02/16), Општинско вијеће Општине Фоча у ФБиХ, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о структури сталних радних тијела
Општинског вијећа
Члан 1.
Вијеће има 9 (девет) сталних радних тијела, а то су:
1. Комисија за статутарна питања и
прописе;
2. Комисија за заштиту људских права и слобода, равноправност сполова, етички кодекс, представке и
притужбе;
3. Комисија за избор и именовања;
4. Комисија за привреду, комунална
питања и стратешко планирање;
5. Комисија за урбанизам, просторно
уређење, стамбену политику, инфраструктуру и заштиту околине,
културног и природног наслијеђа;
6. Комисија за буџет, финансије и административна питања;
7. Комисија за питања борачко-инвалидске заштите, избјеглих и расељених лица, здравствену и социјалну заштиту;
8. Комисија за питања младих, образовање, културу, спорт, информисање;
9. Комисија за међуопштинску сарадњу, вјерска питања и општинска
признања.
Члан 2.
1. У Комисију за статутарна питања и
прописе именују се:
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1.1. Сенада Аганспахић, предсједник
1.2. Атиф Каровић, замјеник предсједника
1.3. Индира Омербашић, члан
2. У Комисију за заштиту људских
права и слобода, равноправност сполова, етички кодекс, представке и
притужбе, именују се:
2.1. Глухачевић Алма, предсједник
2.2. Црнета Хаџан, замјеник предсједника
2.3. Делић Русмира, члан

28. април/травањ 2016.

6.1. Муемира Делић, предсједник
6.2. Хасо Кундо, замјеник предсједника
6.3. Менсура Карахоџа, члан
7. У Комисију за питања борачко-инвалидске заштите, избјеглих и расељених лица, здравствену и социјалну заштиту, именују се:
7.1. Црнета Хаџан, предсједник
7.2. Есад Каровић, замјеник предсједника
7.3. Самир Џемиџић, члан

3. У Комисију за избор и именовања,
именују се:

8. У Комисију за питања младих, образовање, културу, спорт, информисање, именују се:

3.1. Салем Куновац, предсједник
3.2. Есад Каровић, замјеник предсједника
3.3. Шукрија Башић, члан

8.1. Есад Каровић, предсједник
8.2. Сенада Аганспахић, замјеник предсједника
8.3. Алема Бајровић, члан

4. У Комисију за привреду, комунална питања и стратешко планирање, именују се:

9. У Комисију за међуопштинску сарадњу, вјерска питања и општинска признања именују се:

4.1. Хасо Кундо, предсједник
4.2. Петар Михајловић, замјеник предсједника
4.3. Мирсад Ченгић, члан

9.1. Петар Михајловић, предсједник
9.2. Салем Куновац, замјеник предсједника
9.3. Јасмина Каровић, члан

5. У Комисију за урбанизам, просторно уређење, стамбену политику,
инфраструктуру и заштиту околине, културног и природног наслијеђа, именују су:
5.1. Ченгић Арнела, предсједник
5.2. Алма Глухачевић, замјеник предсједника
5.3. Узуновић Елведин,члан
6. У Комисију за буџет, финансије и
административна питања, именују
се:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број:01-02-464/16
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Фоча-Устиколина Петар Михајловић,с.р.
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На основу члана 19. и члана 100.
Статута Општине Фоча ФБиХ (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона“, број: 8/08) и члана 122. Пос-

28. април/травањ 2016.

ловника о раду Општинског вијећа
Општине Фоча ФБиХ („Службене новине Босанско-подрињског кантона“,
број: 02/16), Општинско вијеће Општине Фоча на 28. сједници, одржаној
дана 21.04.2016. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању извјештаја о процјени
штете од олујног вјетра
Члан 1.
Усваја се Извјештај о процјени
штете од олујног вјетра.
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ОДЛУКУ
о усвајању извјештаја о процјени
штете од олујног вјетра
Члан 1.
Усваја се Извјештај о процјени
штете од олујног вјетра.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Комисије за процјену штета од
природних и других несрећа број: 0244-265-15/16 од 18.03.2016. године.
Члан 3.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Комисије за процјену штета од
природних и других несрећа број 0244-265-12/16 од 23.02.2016. године.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-44-466/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Фоча-Устиколина Петар Михајловић,с.р.
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На основу члана 19. и члана 100.
Статута Општине Фоча ФБиХ (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона“, број: 8/08) и члана 122. Пословника о раду Општинског вијећа
Општине Фоча ФБиХ („Службене новине Босанско-подрињског кантона“,
број:02/16), Општинско вијеће Општине Фоча, на 28. сједници, одржаној дана 21.04.2016. године, д о н о с и:

Одлука ступа на снагу даном
доношења и накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-44-467/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Фоча-Устиколина Петар Михајловић,с.р.
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На основу члана 66. Закона о
грађевинском земљишту ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број:
25/03, 16/04 и 67/05) и члана 19. Статута Општине Фоча-Устиколина („Службене новине Босанско-посрињског
кантона Горажде“ број:8/08, 11/08 и
16/13), Општинско вијеће Општине
Фоча ФБиХ, на 28. редовној сједници,
одржаној 21.04.2016.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне цијене
1м2 изграђеног стамбеног простора
за 2015. годину, на подручју
општине Фоча ФБиХ
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Члан 1.
Утврђује се просјечна цијена
изграђеног стамбеног простора за
2015. годину на подручју општине Фоча ФБиХ, у износу од 400,00 КМ.
1м2

Члан 2.
Утврђена цијена изграђеног стамбеног простора из члана 1. ове Одлуке служи као основица за израчунавање погодности земљишта (ренте), накнаде за додијељено градско грађевинско земљиште у 2016. години зависно
од зона земљишта утврђених посебном одлуком, као и за утврђивање накнаде 1м2 неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена накнадно у „Службеним новинама Босанско-посрињског кантона Горажде“.
Број:01-14-462/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Фоча-Устиколина Петар Михајловић,с.р.
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На основу члана 363. Закона о
стварним правима Ф БиХ („Службене
новине Федерације БиХ“ број: 66/13 и
100/13), члана 4. став 1. тачка ц) Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање некретнинама у власништву Федерације БиХ, кантона, општина и градова („Службене новине Федерације БиХ“ број: 17/14) и члана 19.
Статута Општине Фоча-Устиколина
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 8/08,
11/08 и 16/13), Општинско вијеће Оп-

28. април/травањ 2016.

штине Фоча у ФБиХ, на 28. редовној сједници,одржаној дана 21.04.2016. године д о н о с и :
ОДЛУКУ
о замјени некретнина
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ замјена некретнина пословни простор број 4. у површини од 53,33м2 који се налази у
пословно-администативној згради Општине у Устиколини, саграђеној на
к.ч. 1054/7, уписано у посједовни лист
број: 90 К.О. Устиколина, за некретнине у власништву ЈП „Босанскоподрињске шуме“ д.о.о. Горажде, означене као к.ч.689 по култури кућа и двориште и к.ч. 690, по култури њива, укупне површине 665 м2, све уписано у
посједовни лист број:638/01 К.О. Устиколина.
Замјена некретнина се одобрава ради изградње стамбене зграде за
смјештај социјално угрожених грађана
општине и грађана који своје стамбено
питање нису у стању ријешити на други начин.
Члан 2.
Овлашћује се општински начелник да може у име Општине Фоча/Ф
БиХ закључити нотарски обрађен уговор о замјени некретнина означених у
члану 1. ове Одлуке са ЈП „Босанскоподрињске шуме“ д.о.о. Горажде.
Члан 3.
Трошкове израде нотарске обраде уговора о замјени, таксе за провођење и укњижбу уговора те све трошк-

28. април/травањ 2016.

ове који се односе на поступак замјене
некретнина сноси Општина Фоча/Ф
БиХ.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-посрињског кантона Горажде“.
Број:01-31-459/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
ФочаУастиколинаПетар Михајловић,с.р.
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На основу члана 19. и члана 100.
Статута Општине Фоча (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона“, број: 8/08) и члана 122. Пословника о раду Општинског вијећа Општине Фоча („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, 02/16),
Општинско вијеће Општине Фоча, на
28. редовној сједници, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора манифестације Дани културе,
спорта и туризма „Устикољанско
љето 2016.“
Члан 1.
Именује се Организациони одбор манифестације Дани културе, спорта и туризма „Устикољанско љето
2016“, у саставу:
1. Омербашић Армин – предсједник
2. Представник КУД „Полет“ Устиколина, Сеад Узуновић - замјеник
предсједника
3. Представник К „Колина“
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Сувад Башић – члан
4. Удружење „Омладински свез“
Устиколина – члан
5. ЈУ ОС „Устиколина“ - члан
Члан 2.
Организациони одбор манифестације Дани културе, спорта и туризма „Устикољанско љето 2016.“ се задужује да припреми Програм манифестације са културним, умјетничким, забавним, спортским и другим садржајима и исти реализује у периоду јули август 2016. године.
Члан 3.
Општина Фоча ће из Буџета Општине за 2016. годину, на име припреме, организације и реализације Програма манифестације Дани културе,
спорта и туризма „Устикољанско љето
2016.“ издвојити новчана средства у
износу утврђеном на економском коду
614 329-1 Обиљежавање манифестације „ Устикољанско љето“.
Преостали дио новчаних средстава неопходних за припрему, организацију и реализацију програма манифестације Дани културе, спорта и
туризма „Устикољанско љето 2016.“
Организациони одбор ће обезбиједити
од појединих институција и спонзора
манифестације.
Члан 4.
Чланови Организационог одбора манифестације имају право на једнократну накнаду за допринос у раду
Организационог одбора у износу од
100,00 КМ (стотину КМ).
О праву на накнаде и висини
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накнаде из става 1. овог члана за чланове Организационог одбора манифестације одлучује Организациони одбор
по завршетку манифестације, а на основу евиденције присуства сједницама
Организационог одбора и доприноса
у раду.
Члан 5.
У року од 60 дана након завршетка манифестације Дани културе,
спорта и туризма „Устикољанско љето
2016“, Организациони одбор манифестације је дужан Општинском вијећу
Општине Фоча поднијети извјештај о
раду са финансијским извјештајем о
утрошку новчаних средстава.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-40-463/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Фоча-Устиколина Петар Михајловић,с.р.
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На основу члана 100. Статута
Општине Фоча („Службене новине Босанско-посрињског кантона Горажде“,
бр.8/08) и Одлуке о извршењу Буџета
Општине Фоча за 2016. годину, број:
01-14-223/16 од 02.03.2106. године, Општинско вијеће, на својој 28. редовној
сједници, одржаној дана 21.04.2016. године, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈИМА ЗА
ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ПОРОДИЉАМА

28. април/травањ 2016.
Опште одредбе
Члан 1.
Овим се Правилником утврђује
износ средстава, услови, критерији и
начин додјеле помоћи породиљама са
подручја општине Фоча ФБиХ.
Износ средстава
Члан 2.
Средства из члана 1. Правилника утврђена су Одлуком о извршавању
Буџета Општине Фоча за буџетску
2016. годину на конту 614 231 – Бенефиције за социјалну заштиту, у укупном износу од 3.000,00 КМ.
Услови и критерији
за додјелу помоћи
Члан 3.
Корисници средстава из члана
2. овог Правилника су породиље које
су најмање годину дана прије дана рођења дјетета регистроване код надлежне испоставе ЦИПС-а, као лица са пребивалиштем или сталним боравиштем
на подручју општине Фоча ФБиХ.
Члан 4.
Једнократна новчана помоћ у
износу од 200,00 КМ (двије стотине
конвертибилних марака) додјељује се
породиљи/мајци за свако новорођено
дијете, без обзира на број претходно
рођене дјеце уколико испуњава услове
из члана 3. овог Правилника.
Ово право се остварује на основу поднесеног захтјева надлежној општинској служби за остваривање права

28. април/травањ 2016.

на једнократну новчану помоћ у року
од 30 дана од дана рођења дјетета. Рок
за подношење захтјева се не примјењује за остваривање права на додјелу једнократне новчане помоћи породиљама/мајкама чија дјеца су рођена у периоду од 01.01.2016. године до дана ступања на снагу овог Правилника.
Начин додјеле помоћи
Члан 5.
Надлежна служба Општине Фоча ФБиХ, која доноси Рјешења и утврђује спискове за исплату помоћи, ће
достављати служби за финансије спискове лица/породиља које испуњавају
услове за додјелу једнократне помоћи.
Исплата додијељене помоћи вршиће се уплатом на жирорачуне породиља које остварују право на овај
вид помоћи у року од 15 дана од дана
доношења Рјешења.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 6.
Дозначавање средстава одобрених у Буџету Општине Фоча ФБиХ корисницима средстава из члана 4. овог
Правилника, вршиће се у складу са оперативним плановима и расположивим средствима за помоћ породиљама у
Буџету Општине Фоча ФБиХ за 2016.
годину, тако да висина износа једнократне новчане помоћи може бити промјенљива.
Члан 7.
Измјене и допуне Правилника
врше се на начин и по поступку за ње-
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гово доношење.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а примјењиваће се
од 01.01.2016. године. Правилник ће се
накнадно објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Број:01-14-471/16
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
22.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Фоча-Устиколина Петар Михајловић,с.р.
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На основу члана 60. Закона о земљишним књигама Федерације Босне
и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:
19/03), члана 24. Статута Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:19/07,
11/08 и 6/13) и члана 81. Пословника
Општинског вијећа Општине Пале
(”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), а на
захтјев Хујдур Хајрије, Хујдур Шевале
и Хујдур Шемсе, Општинско вијеће
Општине Пале, на својој XXVII сједници, одржаној дана 27.04.2016. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању исправке уписа у
земљишнокњижним улошцима
Члан 1.
Овом Одлуком од стране Општине Пале се одобрава исправка уписа
код Земљишнокњижног уреда Општинског суда у Горажду у ЗК уложку бр.
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123. катастарска општина Хреновица
и ЗК улошку бр. 281. катастарска општина Турковићи.
Члан 2.
У „А“ ЛИСТУ, у ЗК улошку број: 123. катастарска општина Хреновица брисати земљиште означено као
к.ч. бр. 2184/15, назив парцеле „Прача“, површине 1.925 м2, по номенклатури „Суво ријечно корито“, и земљиште означено као к.ч.бр. 2184/17, назив
парцеле „Прача“, површине 1.465 м2,
по номенклатури „Суво ријечно корито“, над којим право власништва има
Општина Пале, са дијелом 1/1.
У „А“ ЛИСТУ, у ЗК улошку бр.
281. катастарска општина Турковићи
брисати земљиште означено као к.ч.
бр. 1778/19, назив парцеле „Прача“,
површине 1.458 м2, по номенклатури
„Суво ријечно корито“, над којим право власништва има Општина Пале, са
дијелом 1/1.
Члан 3.
Земљиште означено као к.ч.бр.
2184/15, назив парцеле „Прача“, површине 1.925 м2, по номенклатури „Суво
ријечно корито“, уписано у ЗК улошку бр. 123. катастарска општина Хреновица и земљиште означено као к.ч.
бр. 1778/19, назив парцеле „Прача“,
површине 1.458 м2, по номенклатури
„Суво ријечно корито“, уписано ЗК
уложку бр. 281. катастарска општина
Турковићи, уписати на име Комарица, рођ. Хујдур, Низама, из Хреновице, ЈМБ. 2402980178135, са дијелом 1/1.
Члан 4.
Земљиште означено као к.ч.бр.

28. април/травањ 2016.
2184/17, назив парцеле „Прача“, површине 1.465 м2, по номенклатури „Суво
ријечно корито“, уписано у ЗК уложку
бр. 123. катастарска општина Хреновица, уписати на име Хујдур, рођ. Хурем, Шевала, из Сарајева, Техерански
трг бр. 12/7, ЈМБ. 2505952178131, са дијелом 1/1.
Члан 5.
Исправке наведене у члану 2.
ове Олуке, потребно је извршити из
разлога што је приликом излагања података на јавни увид, грешком предметно земљиште уписано у ЗК уложак
бр. 123. катастарска општина Хреновица и ЗК уложак бр. 281. катастарска
општина Турковићи.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-32/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.
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На основу члана 29. Закона о
заштити људи и материјалних добара
од природних и других несрећа (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:39/03 и 22/06), члана
24. и 117. став 2. Статута Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:19/07,
11/08 и 6/13) и члана 81. Пословника
Општинског вијећа Општине Пале
(”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), на
својој XXVII сједници, одржаној дана

28. април/травањ 2016.

27.04.2016. године, Општинско вијеће
Општине Пале, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Елабората
о процијењеној штети од обилних
падавина – поплаве од 29.02.2016.
године до 15.03.2016. године
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Елаборат о процјењеној штети од обилних
падавина-поплаве од 29.02.2016. године до 15.03.2016. године на подручју
Општине Пале, којег је сачинила Општинска комисија за процјену штете
од природних и других несрећа у износу од 524.065,89 КМ.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-33/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Плае-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.
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На основу члана 24. Статута
Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”
број:19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (”Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број:
4/08), Општинско вијеће Пале, на своој редовној XXVII сједници, одржаној
дана 27.04.2016. године, д о н о с и:

Брoj 5 – страна 1029
ОДЛУКУ
о утврђивању јавног интереса
за електрификацију планиране зоне
заштићеног пејзажа и туристичког
комплекса Црни Врх
Члан 1.
Утврђује се да је од јавног интереса за Општину Пале електрификација планиране зоне заштићеног пејзажа и туристичког комплекса Црни Врх.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-34/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.

360
На основу члана 24. Статута
Општине Пале („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 89.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (,,Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), а поводом 19. Марта, Дана реинтеграције Праче у ФБиХ, Општинско вијеће Пале, на XXVII редовној сједници, одржаној дана 27.04.2016. године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог
одбора поводом 22. Маја, Дана
отпора на подручју МЗ Хреновица
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Члан 1.
Поводом 22. Маја, Дана отпора
на подручју МЗ Хреновица, именује се
Организациони одбор у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ибрахим Комарица, предсједник
Црнчало Фуад, члан
Имшировић Адис, члан
Машић Елмир, члан
Сиповић Рамиз, члан
Ћутук Мемсуд, члан
Члан 2.

Пригодна манифестација ће се
одржати 20.05.2016. године.
Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, те по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити
га Општинском вијећу и општинском
начелнику.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02- 02-1-35/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача Ибрахим Комарица,с.р.

361
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр-
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ој: 4/08), Општинско вијеће Пале-Прача, на својој XXVII редовној сједници,
одржаној дана 27.04.2016.г., д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о санацији потока и моста
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале тражи од власника азила
за животиње у Прачи „МУРАИ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Вогошћа ПЈ ПРАЧА да у
року од 15 дана изврши санацију потока и моста код азила, како би се спријечило пресјецање путне комуникације
за Брдариће.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-41/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача Ибрахим Комарица,с.р.

362
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XXVII редовној сједници, одржаној
дана 27.04.2016.године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о стављању у функцију
апарата за снимање зуба

28. април/травањ 2016.

Брoj 5 – страна 1031

Члан 1.

Члан 2.

Овим Закључком Општинско
вијеће Пале тражи од директора Јавне
установе Дом здравља „Прача“, да омогући стављање у функцију апарата за
снимање зуба.

Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-40/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.

363
На основу члана 24. Статута Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на
својој XXVI редовној сједници, одржаној дана 27.04.2016. године, д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду
ЈКП „Прача“ за 2015. годину
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале усваја Извјештај о раду Јавног стамбеног, комуналног, грађевинског и услужног предузећа „Прача“,
за 2015. годину.

Број:02-02-1-38/16
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.

364
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале, на својој XXVII редовној сједници, одржаној
дана 27.04.2016. године, д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду
Јавне установе Дом здравља
„Прача“ за 2015. годину
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале усваја Извјештај о раду Јавне установе Дом здравља „Прача“ за
2015. годину.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања, а накнадно ће бити
објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-37/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.
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365
На основу члана 24. Статута
Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88.
Пословника Општинског вијећа Општине Пале (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/08), Општинско вијеће Пале-Прача, на својој XXVII редовној сједници,
одржаној дана 27.04.2016.г., д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду
Културно-информативног центра
„Прача“ за 2015. годину
Члан 1.
Овим Закључком Општинско
вијеће Пале усваја Извјештај о раду Културно-информативног центра „Прача“, за 2015. годину.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу
даном усвајања а накнадно ће бити објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-05-1-36/16 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.04.2016.године ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Пале-Прача
Ибрахим Комарица,с.р.

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