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На основу чланова 36, 168. до
173. Пословника Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/08), Уставна
и законодавно-правна комисија Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде, на сједници одржаној 11. јула
2013. године, утврдила је Пречишћени текст Закона о заштити од буке.
Пречишћени текст Закона о заштити од буке обухвата:
•

Закон о заштити од буке („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде,“ број: 5/05),

•

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од буке („Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде,“ број: 4/13).

Број:01-02-208-3/13 ПРЕДСЈЕДНИК УСТАВНЕ
11.07.2013.године
И ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ
Горажде
КОМИСИЈЕ
Суад Дошло,с.р.
...........................................
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667a)
ЗАКОН
О ЗАШТИТИ ОД БУКЕ
(Пречишћени текст)
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим се Законом утврђују: основни појмови о буци, мјерење и заштита од буке, начин мјерења, граничне
дозвољене вриједности и ниво буке,
усклађивање простора и времена у вези са извором буке, надзор над провођењем овог Закона, као и друга питања од значаја за заштиту од буке.
Члан 2.
Бука, у смислу овог Закона, је
сваки звук чији ниво прекорачује највише дозвољене нивое прописане овим Законом с обзиром на вријеме и мјесто гдје настаје у средини у којој људи
раде и бораве.
Изузетно, буком се не сматра
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звук који долази са вјерских и сакралних објеката.
Члан 3.
Извором буке, у смислу овог Закона, сматра се сваки објекат са средствима за рад и транспорт, уређајима,
инсталацијама, те бучне активности и
други објекти и радње од којих се шири звук, а који прелази допуштене нивое (у даљем тексту: извори буке).
Члан 4.
Средином у којој људи раде и
бораве, у смислу овог Закона, сматрају
се сви отворени и затворени простори
у насељима и изван насеља у којима се
људи задржавају ради боравка, одмора
и рекреације.
Члан 5.
Дозвољени нивои буке на радном мјесту у индустрији, енергетици,
занатству и разним другим погонима,
којој су радници изложени током радног времена регулише се прописима о
заштити на раду.
Члан 6.
Појмови, ознаке дефиниције, јединице мјере звука:
I - Јачина звука [W/m2];
Iо - Референтна јачина звука, чија је
величина 1 x 10-12 [W/m2], а представља просјечну доњу границу пријема
звука људског уха при френквенцији
од 1Hz;
L - ниво јачине звука (акустична јачина) представља карактеристику појачања или слабљења јачине звука;
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Ниво јачине звука је бездимензионална величина, будући да је дефинисана
као количник мјерене и референтне
вриједности;
P - Звучни притисак [N/m2];
Pо - референтни звучни притисак чија
је вриједност на 2 x 10-5 [N/m2 ] Па;
Leg - средња енергетска вриједност бука промјенљивог нивоа еквивалентна
буци континуираног нивоа мјереној у
трајању од 15 минута у раздобљима од
6,00 до 22,00 сата дању и од 22,00 до
6,00 сати ноћу;
Ln - ниво звучног притиска који је изнад наведеног у n% времена од
периода у којем се мјери;
L1 - представља ниво буке који је прекорачен за 1% времена, а најкраћи период мјерења је 15 минута;
B - Јединица мјере јачине звука (Бел)
одговара оној јачини звука чији је ниво
јачине звука раван јединици L=1);
dB - Децибел је десет пута мања јединица Бела (dB=0,1B);
dB (А) (децибел А-скале) и dB (C) (децибел C-скале) – међународна мјерна
скала нивоа звука или буке која узима
у обзир промјенљиву осјетљивост људског уха;
LAmаxТ је највиши ниво буке у затвореним просторима током мјерења стандардизована на вријеме одјека 0,5 секунда.
II - НАЈВИШИ ДОЗВОЉЕНИ НИВО
БУКЕ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 7.
Извори буке не смију изазвати
буку у околном простору која прелази
нивое утврђене овим Законом.
Највиши дозвољени нивои буке, у смислу овог Закона, утврђени су
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у табелама 1, 2, 3 и 4, а корекција нивоа измјерене буке у табели 5, које су саставни дио овог Закона.
Члан 8.
Заштита од буке остварује се:
1. спречавањем настајања буке,
2. контролом намјене простора и просторним распоредом стварних и
потенцијалних извора буке у односу на просторе осјетљиве на буку,
3. смањењем броја извора буке,
4. бољом звучном изолацијом,
5. праћењем и контролом нивоа буке,
6. забраном рада за све намјене, односно изворе буке, који изазивају буку изнад граничних нивоа,
7. отклањањем и смањивањем буке
на допуштени ниво,
8. повременим ограничавањем буке,
нарочито рада извора буке током
ноћи и у нерадне дане,
9. акустичким мјерењима ради провјере и сталног надзора стања буке,
10. Избором најбољих технологија,
11. израдом карата буке постојећих извора буке и мониторингом,
12. израдом карата буке на основу модела за све планиране промјене у
простору које могу угрозити, односно повећати ниво буке у угроженим просторима према одредбама
овог Закона и
13. уклањањем или промјеном намјене
објеката.
Члан 9.
Општинска служба надлежна за
послове просторног планирања, у оквиру своје надлежности, осигурава израду карте буке за утврђивање и праће-
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ње нивоа буке.
Карта буке, у смислу овог Закона, је графички приказ основних нивоа буке и саставни је дио документације простора.
Почетну карту буке орган из
става 1. овог члана дужан је израдити у
року од три године од дана ступања
на снагу овог Закона и ажурирати је
сваке три године.
Члан 10.
Општине својим просторним
планом, урбанистичким пројектом и
регулационим планом одређују предвиђене нивое буке на графичком приказу.
Код високих стамбених или других објеката уз обавезни тродимензионални приказ (3D) модела терена и
објеката потребан је и приказ вертикалног распростирања буке.
Предвиђени нивои буке не смију прећи највише допуштени ниво
буке утврђен овим Законом, а у складу
са планираним садржајима и функцијама у простору.
Члан 11.
У поступку утврђивања урбанистичко-техничких услова за уређење
простора за изградњу и реконструкцију објеката, Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: Министарство), односно општинска служба надлежна за послове заштите околине, у оквиру своје надлежности, утврђују посебне услове грађења за заштиту од
буке у средини у којој људи раде и бораве, као и врсте дјелатности у поједи-
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ним зонама у складу са табелом 2.
На елаборат о заштити од буке,
који је саставни дио сваког појединачног пројекта, сагласност даје Министарство, односно општинска служба надлежна за послове заштите околине.
Члан 12.
За погоне и постројења за које је
прописана обавеза процјене утицаја на
околину и за погоне и постројења која
могу бити изграђена и пуштена у рад
само ако имају околинску дозволу – мјере заштите од буке требају бити обухваћене студијом утицаја на околину,
плановима активности и околинском
дозволом у складу са табелама 1. и 2.
За погоне и постројења, односно за све дјелатности за које није потребно прибављање околинске дозволе,
надлежни орган је дужан у поступку
издавања урбанистичке сагласности
прописати услове заштите од буке у
складу са овим Законом. Орган управе
надлежан за давање одобрења за обављање дјелатности не може издати
одобрење ако нису испуњени услови
заштите од буке.
У поступку издавања одобрења
за рад, тијело управе, односно служба
надлежна за давање одобрења за рад,
не могу издати одобрење за рад ако
нису испуњени услови за заштиту од
буке.
Одобрење за рад издаје се уз
претходно прибављено стручно мишљење правног лица овлаштеног за мјерење буке у складу са овим Законом.
Члан 13.
Након изградње, односно реконструкције, објекта који је извор буке
или се налази у средини гдје бука пр-
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екорачује највиши допуштени ниво за
ту врсту објекта, правна и физичка лица су дужна, уз захтјев за издавање одобрења за употребу изграђеног, односно реконструисаног објекта, приложити налаз и мишљење овлаштеног правног лица регистрованог за обављање
те дјелатности да бука не прекорачује
прописани највиши допуштени ниво
утврђен у табели 1.
Члан 14.
Правна и физичка лица која отварају градилиште, дужна су у план
уређења градилишта предвидјети и
примијенити мјере за спречавање ширења буке са градилишта изнад допуштеног нивоа.
Изузетно, у одређеним случајевима, када није могуће примијенити
мјере за спречавање ширења буке са
градилишта изнад допуштених граница, правна и физичка лица дужна су у
план о уређењу градилишта предвидјети мјере којима се заштићују радници и грађани и одредити вријеме
извођења радова, уз претходну сагласност тијела управе надлежног за послове инспекције рада.
Члан 15.
Уколико нека дјелатност или
објекат производи буку изнад дозвољеног нивоа, а претходно је издато одобрење за рад, правна и физичка лица
дужна су обновити одобрење за рад, уз
претходно усаглашавање заштите од
буке, у складу са овим Законом, у року
од 60 дана.
Члан 16.
Заштита од буке свих врста по-
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стојећег саобраћаја ускладиће се са нивоима буке утврђеним овим Законом,
регулисањем саобраћаја, временским
ограничењем, забраном кориштења
бучних саобраћајних средстава, реконструкцијом коловоза или трачница, уз
звучне изолације прозора, фасада и
др. у року од 15 година од доношења
овог Закона.
За провођење активности усклађивања с дозвољеним нивоом буке из
става 1. овога члана, одговорне су Федералне и Кантоналне институције надлежне за управљање саобраћајном
инфраструктуром и за регулисање саобраћаја.
Члан 17.
Када ниво буке од саобраћаја
или другог извора порасте за 3 dB(А), а
посљедица је промјена у регулацији
саобраћаја или од нових саобраћајница, реконструкција, доградњи и др.,
осим примјене одредбе овог Закона о
највише дозвољеним нивоима буке,
власник извора буке је обавезан осигурати на угроженим објектима и звучну
изолацију прозора, према табели 4.
најкасније у року од 60 дана.
Звучну изолацију прозора на
новом објекту, у складу са табелом 4.
осигурава инвеститор објекта.
Звучну изолацију прозора на
старим објектима, у случају када се вањска бука не може смањити, односно
у свим случајевима када прелази прописане нивое утврђене у табели 1, осигурава власник нових извора буке.
Уколико је, у циљу заштите од
прекомјерне буке или нових извора
буке, потребно уградити нове или поправити постојеће прозоре, уградњу
односно оправку осигурава власник,
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односно корисник извора буке.
Код нових објеката, изолација
прозора мора бити усклађена са буком
околине (буком саобраћаја) - стационирани извори не смију у околини прелазити нивое буке прописане у табели 2.
Ниво буке стационираних извора мора бити нижи од дозвољених
нивоа утврђених у табели 2, мјерено
на удаљености од 5 метара од извора,
односно у складу са табелом 1. у простору који је угрожен буком тог извора.
Члан 18.
Кориштење акустичких уређаја
у затвореним просторима дозвољено је
под условима да ниво буке не пралази
Lеq 80.
Изузетно, у дискотекама, ниво
буке од кориштења акустичких уређаја не смије прећи Leq 90 dB(А) у трајању највише 4 сата дневно.
Уколико је ниво звука у угроженим просторима изнад допуштених
нивоа утврђених у табели 1, корисник
извора звука дужан је на уређај за појачање звука уградити електронски регулатор (ограничивач нивоа звука) који се запечати и којим се регулише јачина звука до нивоа дозвољеног овим
Законом.
Изузетно, акустички уређаји у
угоститељским објектима који се налазе у стамбено-пословним зградама колективног становања могу се користити само ако имају уграђен електронски регулатор (ограничивач нивоа звука).
Члан 19.
Кориштење акустичких уређаја
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на отвореном простору дозвољено је
ако ниво буке не пралази нивое прописане у табелама 1. и 2. и ако имају уграђен ограничивач звука.
Ради задовољавања потреба за
одржавањем јавних скупова и организовања забавних и спортских приредби те других активности на отвореном
простору и када постоји могућност прекорачења дозвољеног нивоа буке, надлежни орган ће својом одлуком одредити мјесто одржавања и вријеме трајања наведених активности.
Члан 20.
Извори буке могу се користити
и када прекорачују прописане највише дозвољене нивое буке, само у случају отклањања посљедица елементарних непогода и стања која би могла изазвати веће материјалне штете или угрожавају здравље људи и њихове околине, те у случајевима из члана 14. став 2. овога Закона.
Члан 21.
Забрањено је обављати радове,
односно дјелатности које због буке ометају ноћни мир и одмор у насељеним
мјестима, у времену од 22 до 06 сати
идућег дана.
Забрана из става 1. овога члана
не односи се на обављање радова за
уклањање посљедица елементарних
непогода и стања која би могла изазвати веће материјалне штете, или угрозити здравље људи и њихове околине.
Забрана из става 1. овог члана
не односи се и на радове и дјелатности
који се, по природи свог технолошког
процеса, морају обављати непрекидно,
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дању и ноћу, односно само ноћу, а не
постоји техничка или друга могућност
да се спријечи ширење буке.
III - МЈЕРЕЊЕ БУКЕ
Члан 22.
Мјерење буке врши правно лице које овласти Влада Босанско-подрињског кантона Горажде и које је регистровано за обављање те дјелатности, а
има у сталном радном односу специјалисту за мјерење буке и опрему која
одговара препорукама IEC 651 и 804
Type 1. и EN 60804 мјерач звука са интегрирањем и усредњавањем.
Члан 23.
Мјерење нивоа буке на отвореном простору врши се тако да се микрофон постави од 1,2 м до 2 м изнад
тла.
Код посебних мјерних задаћа
или посебних услова на терену (нпр.
засјењење зидом, нагиб терена, велико
пригушење на тлу и сл.), микрофон се
може поставити на висину од 4м изнад
тла или на мјесту гдје бука може угрозити кориснике простора.
Код мјерења буке у близини зграде микрофон се поставља на удаљеност најмање 3м.
Код мјерења буке на фасади зграде, микрофон се поставља 0,5м изван зграде, приближно на средини отвореног прозора.
Мјерење се проводи у складу са
BAS ISO 17025:2005.
Члан 24.
Мјерење нивоа буке у просторијама врши се тако да мјерна тачка
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буде удаљена 1м од зидова или других
рефлектирајућих површина, а микрофон се поставља на висину 1,2м до
1,5м изнад пода.
Код мјерења буке у просторијама са затвореним прозорима и вратима микрофон се поставља, по могућностима, у средину просторије.
Мјерење структурног звука (извор у згради) или код вањске нискофреквенцијске буке, врши се при затвореним прозорима, у средини просторије.
Члан 25.
Карактеристична величина која
се мјери и на темељу које се врши оцјена према одредбама овог Закона је еквивалентни ниво буке у dB (А) (LАеq,Т)
и ниво буке L који се појављује 1%
времена мјерења у dB(А).
Мјерење и вредновање нивоа
буке се врши према међународним
стандардима ISО 1996/1, 1996/2 и
1996/3, BAS ISО 9612 и BAS EN 60804.
Члан 26.
Звучне изолације раздјелних зидова и стропова, као и конструкција од
звука удара, прописани су стандардом
JUS.U.Ј6.201, а мјере се према:
•
•

JUS.U.Ј6.043
теренска
мјерења
изолација од зрачне буке,
JUS.U.Ј6.049
теренска
мјерења
изолације
међуспратних
конструкција од звука удара.

IV - НАДЗОР
Члан 27.
Надзор над примјеном овог За-
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кона, у оквиру својих надлежности, врши Министарство.
Надзор над примјеном одредби
овог Закона које се односе на буку у
периоду од 22 до 06 сати, којом се нарушава јавни ред и мир, врше надлежне полицијске управе Министарства
за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 28.
Инспекцијски надзор над провођењем овог Закона обавља еколошка
инспекција, комунална, урбанистичко
-грађевинска, саобраћајна и инспекција заштите на раду, свака из своје надлежности.
На рјешење инспектора може се
изјавити жалба Министарству.
Жалба против рјешења инспектора не одлаже извршење рјешења.
Против рјешења Министарства
може се покренути управни спор код
надлежног суда.
Члан 28а.
У обављању надзора из члана
28. став 1. овог Закона, инспекције, свака у оквиру своје надлежности, овлаштене су:
1. Наредити акустичка мјерења код
правних и физичких лица која користе извор буке у средини у којој
људи раде и бораве;
2. Наредити предузимање прописаних утврђених мјера за заштиту од
буке;
3. Забранити употребу изграђеног,
односно реконструисаног, грађевинског објекта ако нису проведене
мјере за заштиту од буке, док се те
мјере не проведу;
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4. Забранити употребу извора буке
док се не предузму мјере за заштиту од буке;
5. Забранити обављање дјелатности и
осталих активности које због буке
ометају одмор и ноћни мир, ако то
није могуће постићи мјером из тачке 4. овог члана;
6. Забранити употребу стројева, транспортних средстава, уређаја и опреме који немају податке о звучној
снази коју емитују под одређеним
условима употребе;
7. Забранити обављање дјелатности,
односно других активности, ако су
исте започете без рјешења надлежног органа управе, односно општинске службе, којим се утврђује да
су проведене мјере за заштиту од
буке.
V - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном од 100 до
2.000 КМ казниће се за прекршај одговорно лице у тијелу управе:
•
•
•

ако не поступи у складу са члановима 9, 10. и 11. овог Закона;
ако изда одобрење за рад противно
члану 12. овог Закона;
ако изда одобрење за употребу објекта без претходног налаза и мишљења овлаштеног правног лица из
члана 13. овог Закона.
Члан 30.

Новчаном казном од 2.000 до
10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако не поступи у складу са
члановима 14, 15, 17, 18, 19, 21. и 22. овог Закона.
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За прекршај из претходног става казниће се и одговорни појединац у
правном лицу новчаном казном од 100
до 1.500 КМ.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се појединац новчаном казном од 50 до 500 КМ.
Члан 31.
Корисници акустичких уређаја
из члана 18. став 4. и 19. Закона, који су
прије ступања на снагу овог Закона добили одобрење за рад, дужни су у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу овог Закона уградити електронске
регулаторе у акустичке уређаје.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Пречишћени текст овог Закона
садржи: Закон о заштити од буке („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 5/05) и Закон
о измјенама и допунама Закона о заштити од буке („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 4/13), у којима је назначен дан
ступања на снагу тих закона.
Члан 33.
Овај Закон ступа на снагу даном објављивања у “Службеним новинама Босанско - подрињског кантона
Горажде”.

30.јули/српањ 2013.
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Табела 1 - Дозвољени нивои буке од вањских извора у просторијама
према намјени
Редни
број
A
А1
А2
А3
Б

Б1

Б2

Б3

Б4
Ц
Ц1
Ц2
Ц3
Ц4
Д
Д1
Д2
Д3
Е
Е1

НАМЈЕНА ПРОСТОРИЈЕ
Болница, клинике, домови здравља
Болесничке собе
Ординације
Операциони блок без медицинских уређаја
и опреме
Хотели, мотели, домови, самачки хотели и сл.
Хотелске собе А - категорије и виших категорија
Од извора буке у згради и стационарних извора изван зграде
Од нестационарних извора буке изван зграде
Хотелске собе Б категорије и нижих категорија
Од извора буке у згради и стационарних извора изван зграде
Од нестационарних извора буке изван зграде
Спаваонице у домовима
Од извора буке у згради и стационарних извора изван зграде
Од нестационарних извора буке изван зграде
Собе у самачким хотелима
Од извора буке у згради и стационарних извора изван зграде
Од нестационарних извора буке изван зграде
Школе, факултети, библиотеке и сл.
Амфитеатри и учионице
Кабинети на универзитетима
Кабинети у школама
Читаонице, библиотеке
Дворане
Биоскопске дворане
Позоришта
Концертне дворане
Установе за предшколску дјецу и сл.
Собе за одмор дјеце
Од извора буке у згради и стационарних извора изван зграде

Највиши дозволјени ниво
15 мин Leq
L1
(dBA)
дању
ноћу
(dBA)
35
40

30
40

45
55

35

35

50

35
40
40

30
35
35

45
50
50

45

40

55

40
45

35
35

55
55

40

35

50

45

40

55

40
35
40
40

40
35
40
40

50
50
50

40
30
30

40
30
30

45
35
35

40

35

50
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Е2
Ф
Ф1

Ф2
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Од нестационарних извора буке изван зграде
Собе за рад са дјецом
Стамбени објекти
Спаваће собе и дневни боравци
Од извора буке у згради и стационарних извора изван зграде
Од нестационарних извора буке изван зграде

45
45

35
45

50
50

40

30

45

45

35

50

Табела 2 - Дозвољени нивои вањске буке за планирање нових објеката
или извора буке
Подручје
(зона)

I
II

НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА

Болничко-лијечилишно
Туристичко, рекреативно, опоравилишно
Чисто стамбено, васпитно-образовне и здравствене институције, јавне зелене и рекреативне површине
Трговачко, пословно, стамбено и стамбено уз
саобраћајне коридоре, складишта без тешког
транспорта

V
VI

III

IV

Највиши дозвољени нивои
(dBА)
Еквивалентни
Вршни
нивои Lеq
ниво
дан
ноћ
L1

45
50

40
40

60
65

55

45

70

60

50

75

Пословно, управно, трговачко-занатско, сервисно (комунални сервис)

65

60

80

Индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без станова

70

70

85

Напомена:
У смислу овог Закона, дан је од 6,00 до 22.00 сати, а ноћ од 22,00 до 6,00 сати.
Вршни нивои Л1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 1% укупног
времена мјерења, односно периода дан или ноћ.
Табела 3 - Бука у радним просторима од вањских извора
Редни
број
1.
2.

ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ
Рад претежно менталног карактера који захтијева
концентрацију, или рутински рад
Ментални рад усмјерен на контролу рада групе људи.
Рад који захтијева концентрацију или непосредно говорно или телефонско комуницирање

Допуштени нивои
буке Лег у дБА
55

50
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3.

4.

5.
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Ментални рад усмјерен на контролу рада групе људи
која обавља претежно ментални рад. Рад који захтијева концентрацију, непосредно говорно и телефонско
комуницирање.
Рад искључиво везан за разговоре преко комуникационих средстава (телефон и др.)
Ментални рад који захтијева велику концентрацију,
искључивање из околине, прецизну психомоторику
или комуницирање са групом људи
Ментални рад као израда концепција, рад везан за
велику одговорност, комуницирање ради договора са
скупином људи

45

40

35

Табела 4 - Минимална звучна изолација прозора Ржw (дБ) зависно од нивоа
вањске буке испред прозора просторија у којима је ограничен ниво
буке према табели 1.
Ниво вањске буке Leg dBА (15-минутна вриједност)
Ноћ
Дан
До 60
до 65
60 до 70
65 до 75
Више од 70
више од 75

Звучна изолација
Ržw (dB)
30
35
40

Табела 5 - Корекција нивоа измјерене буке прије упоређивања са дозвољеним
нивоима у табелама 1, 2, 3 и 4.
Утицајни фактори
Бука авио
Бука жељезнице
Импулсна бука
Истакнути тонови

Корекција за Leg (dBА)
-5
-5
+5
+5

Корекција за L1 (dBА)
- 10
- 10
+5
+5
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668
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:
У К А З
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о Радио-телевизији Босанско-подрињског кантона
Горажде, који је донијела Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде на тематској сједници, одржаној 22.
07.2013. године.
Број:02-02-344/13
22.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

669
На основу pоглавља IV oдјељак
А. члана 23. тачка б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и
5/03) и члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на тематској сједници, одржаној 22. јула 2013. године,
д о н о с и:

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Члан 1.
У Закону о Радио-телевизији
Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/02,
8/09, 11/12 и 13/12), у члану 54. став 2.
бришу се ријечи: “за највише 20 упосленика”.
Члан 2.
Овај Закон ступа на снагу даном објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде”.
Број:01-02-533/13
22.07.2013.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

670
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 НЕПРОФИТНО-СОЦИЈАЛНОМ
СТАНОВАЊУ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ

Проглашава се Закон о непро-
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фитно-социјалном становању Босанско-подрињског кантона Горажде, који
је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 25. Редовној сједници, одржаној 29.07.2013. године.
Број:02-02-347/13
29.07.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

671
На основу Поглавља IV одјељак
А. члана 23. тачка б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98; 10/00 и
5/03) и члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 25. редовној
сједници, одржаној 29.07.2013. године,
д о н о с и:
ЗАКОН
О НЕПРОФИТНО-СОЦИЈАЛНОМ
СТАНОВАЊУ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет регулисања)
(1) Овим се Законом уређују услови за
одрживи развој непрофитно-социјалног становања и начин обезбјеђивања и кориштења средстава за
развој непрофитно-социјалног становања, начин додјеле и кориштења стамбених јединица, као и друга питања од значаја за непрофитно-социјално становање у Босанс-

ко-подрињском кантону Горажде
(у даљем тексту: Кантон).
Члан 2.
(Непрофитно-социјално становање)
(1) Непрофитно-социјално становање
у смислу овог Закона, јесте становање одговарајућег стандарда које се
обезбјеђује уз подршку државе, ентитета, кантона, односно јединице
локалне самоуправе, домаћинствима или појединцима која из социјалних, економских и других разлога
не могу да обезбиједе стан по тржишним условима.
(2) Становање одговарајућег стандарда из става 1. овог члана је становање које је у складу са начелима: заштите јавног интереса; стабилности и трајности објеката; заштите
здравља; заштите животне средине
и простора; заштите од природних
и техничко-технолошких несрећа;
заштите од пожара, експлозија и
индустријских инцидената; топлотне заштите и енергетске ефикасности.
Члан 3.
(Дефиниције)
(1) Поједини појмови кориштени у овом Закону имају сљедеће значење:
a) Станови за непрофитно-социјално
становање у смислу овог Закона су
станови који се дају у закуп под унапријед утврђеним условима корисницима непрофитно-социјалног
становања.
b) Кантоналном стратегијом непрофитно-социјалног становања (у
даљем тексту: Стратегија) се одређују дугорочни и средњорочни циљеви развоја непрофитно-социјал-
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ног становања, у складу са укупним економским и социјалним развојем, извори и начин обезбјеђивања средстава за реализацију Стратегије, развој непрофитно-социјалног становања и други елементи од
значаја за непрофитно-социјално
становање.
c) Акционим планом се оперативно
разрађују циљеви, мјере и активности дефинисане у Стратегији непрофитно-социјалног становања,
ближе намјене, као и категорије за
одабир корисника, динамика, носиоци у реализацији Стратегије, извори и износи средстава за реализацију Стратегије (у даљем тексту:
Акциони план).
d) Закупом стана у смислу овог Закона сматра се уговор у вези са станом према којем власник стана (закуподавац) омогућује другом лицу
(закупцу) право кориштења и уживања стана током одређеног периода уз прописану мјесечну накнаду
у облику закупнине.
e) Корисници непрофитно-социјалног становања у смислу овог Закона су: млади, дјеца без родитељског
старања, самохрани родитељи, породице са више дјеце, самачка домаћинства, лица преко 65 година старости, лица са инвалидитетом, ратни војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, избјеглице и интерно расељена лица, Роми и припадници
других социјално рањивих група.
II - ДОКУМЕНТИ НЕПРОФИТНОСОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА

Члан 4.
(Стратегија и Акциони план)
(1) Ради обезбјеђивања услова за одр-

30.јули/српањ 2013.

живи развој непрофитно-социјалног становања у Кантону, а у циљу
реализације утврђене кантоналне
стамбене политике, којом се одређују и мјере за њено спровођење, доноси се Кантонална стратегија непрофитно-социјалног становања и
Акциони план за њено спровођење.
Члан 5.
(Начин доношења и рок важења)
(1) Стратегија и Акциони план доноси
се за територију Кантона.
(2) Стратегија нарочито садржи:
a) стратешке циљеве, мјере и услове за њихову реализацију;
b) показатеље потребне за праћење остваривања и степен остваривања циљева;
c) оквирна средства потребна за
спровођење Стратегије;
d) приказ усклађености циљева са
државним развојним програмом.
(3) Стратегију и Акциони план доноси
Скупштина Босанско-подрињског
кантона Горажде (у даљем тексту:
Скупштина Кантона) на приједлог
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Влада
Кантона). Стратегија се доноси за
период од 10 (десет) година.
(4) Стратегију и Акциони план за Владу кантона припрема Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине БПК Горажде (у даљем тексту: Министарство),
у сарадњи са представницима јединица локалне самоуправе.
(5) Рок за доношење Стратегије је 12
(дванаест) мјесеци од дана ступања
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на снагу овог Закона.
(6) Стратегија и Акциони план се објављују у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.

c)

d)
III - ПОСЛОВИ НЕПРОФИТНОСОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
Члан 6.
(Обавезе органа управе)

e)

(1) Средства за непрофитно-социјално
становање обезбјеђују Кантон, односно јединица локалне самоуправе.
(2) Посебним прописом Влада кантона ће утврдити станове Кантоналног стамбеног фонда који ће се користити за непрофитно-социјално
становање и исти се неће моћи користити у друге сврхе у периоду од
20 година.
(3) Послове у вези са непрофитно-социјалним становањем за станове из
става 1. овог члана које обезбјеђује
Кантон врши Министарство путем
Кантоналног стамбеног фонда, а за
станове које обезбјеђују јединице
локалне самоуправе наведене послове врше надлежне општинске службе.

f)

Члан 7.
(Кантонални стамбени фонд)
(1) Кантонални стамбени фонд, у смислу овог Закона, обавља сљедеће
послове:
a) учествује у припреми Стратегије и Акционог плана,
b) утврђује програм изградње станова, односно учествује у припреми услова и критерија за утв-

g)

h)

рђивање стандарда изградње
станова,
планира буџетска средства за
спровођење програма непрофитно-социјалног становања,
врши послове у вези с прикупљањем средстава за текуће и
инвестиционо одржавање и изградњу станова,
проводи политику изградње и
куповине станова за непрофитно-социјално становање,
обезбјеђује, прибавља, управља
и даје у закуп станове намијењене за непрофитно-социјално
становање,
организује одржавање стамбених зграда и станова намијењених за непрофитно-социјално становање,
води регистар станова.
Члан 8.
(Обавезе јединица
локалне самоуправе)

(1) Јединица локалне самоуправе ради
обезбјеђивања услова за развој непрофитно-социјалног становања:
a) учествује у припреми Кантоналне стратегије непрофитно-социјалног становања;
b) доноси, у складу са Кантоналном стратегијом и Акционим планом непрофитно-социјалног
становања, годишње програме
непрофитно-социјалног
становања;
c) планира буџетска средства за
спровођење програма непрофитно-социјалног становања;
d) обезбјеђује развој непрофитносоцијалног становања путем одговарајуће земљишне политике
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и планирања и уређења простора;
e) обезбјеђује, односно прибавља,
управља и даје у закуп станове
намијењене за непрофитно-социјално становање;
f) организује одржавање стамбених зграда и станова намијењених за непрофитно-социјално становање;
g) путем надлежне службе води
регистар станова.
(2) У случају да јединице локалне самоуправе не могу обављати послове из става 1. овог члана, исте могу
у договору са Министарством за те
послове користити услуге Кантоналног стамбеног фонда.
IV - КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА
Члан 9.
(Начин обезбјеђивања средстава)
(1) Средства за непрофитно-социјално
становање обезбјеђују се из:
a) Буџета Кантона,
b) буџета јединица локалне самоуправе;
c) донација;
d) домаћих и иностраних кредита;
e) других извора у складу са законом.
Члан 10.
(Начин кориштења средстава)
(1) Средства из члана 9. овог Закона
користе се за:
a) подстицање различитих видова
прибављања станова за непрофитно-социјално становање;

30.јули/српањ 2013.

b) подстицање партнерства јавног
и приватног сектора у области
непрофитно-социјалног становања;
c) друге намјене у складу са овим
Законом и Стратегијом, те програмом јединица локалне самоуправе.
(2) Детаљнија мјерила и критерије за
кориштење средстава за намјене из
става 1. овог члана, утврђују се прописом Владе кантона на приједлог
Министарства, односно општинског вијећа на приједлог надлежне
општинске службе.
V - ОПШТИ И ПОСЕБНИ
КРИТЕРИЈИ ЗА КОРИШТЕЊЕ
НЕПРОФИТНО- СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА
Члан 11.
(Општи критерији за кориштење
непрофитно-социјалног становања)
(1) Право на стан по основу непрофитно-социјалног становања имају лица:
a) која су држављани Босне и Херцеговине;
b) која имају пребивалиште на територији Кантона;
c) која у власништву немају стан,
односно кућу и не користе стан
прописане површине;
d) чији укупни приходи породичног домаћинства по било ком основу не прелазе висину просјечне мјесечне плате на простору
Кантона утврђену према посљедњим објављеним подацима
од стране надлежног органа.

30.јули/српањ 2013.

(2) Ближи услови и критерији за поступак додјеле и рангирање корисника по основу непрофитно-социјалног становања утврђују се прописом Владе Кантона, односно општинског начелника.
(3) Услови и критерији за утврђивање
стандарда изградње станова за непрофитно-социјално становање утврђује се прописом Министарства.
Члан 12.
(Посебни критерији за кориштење
непрофитно-социјалног становања)
(1) Право на рјешавање стамбених потреба у складу са овим Законом имају лица која су без стана, односно
лица без стана одговарајућег стандарда и која из прихода које остварују не могу да обезбиједе стан по
тржишним условима.
(2) Посебни критерији за утврђивање
реда приоритета за рјешавање стамбених потреба лица из става 1. овог члана су:
a)
b)
c)
d)
e)

стамбени статус;
висина примања;
здравствано стање;
број чланова домаћинства;
имовинско стање.

(3) Влада Кантона и јединице локалне
самоуправе у оквиру сваког појединачног програма непрофитно-социјалног становања ближе прописују услове и мјерила за рјешавање
стамбених потреба домаћинстава
из става 2. овог члана, у складу са
условима и мјерилима из одговарајућег документа Владе Кантона.
(4) Услови и мјерила из ставова 2. и 3.
овог члана прописују се у складу са
мјерама и политикама дефинисан-
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им у стратешким документима Кантона и у циљу подстицања програма развоја Кантона.
VI - ЗАКУП СТАНА
Члан 13.
(1) Право на закуп стана може стећи
лице које испуњава услове по основу непрофитно-социјалног становања из чланова 11. и 12. овог Закона, само на основу уговора о закупу између закуподавца и закупопримца закљученог у писаној форми, у складу са одредбама Закона о
закупу стана у Босанско-подрињском кантону Горажде.
(2) Закуподавац је дужан да са закупцем закључи уговор о закупу стана
на одређено вријеме, на период до
5 година, са правима и обавезама
закупца, уз годишњу провјеру услова и критерија из чланова 11. и 12.
овог Закона.
(3) Закуподавац предаје стан закупцу
у стању условном за становање.
(4) Закуподавац и закупац састављају
записник којим се утврђује стање у
којем се стан налази у вријеме предаје стана.
Члан 14.
(Закупнина)
(1) За закуп стана из члана 13. овог Закона плаћа се закупнина која се одређује у зависности од опремљености стана, искористивости стана,
трошкова одржавања заједничких
дијелова зграда, зоне грађевинског
земљишта у којој се стан налази као
и површине стана (у даљем тексту:
закупнина).

30.јули/српањ 2013.
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(2) Ближа мјерила и критерији за утврђивање висине закупнине утврђују се прописом Владе Кантона.
Члан 15.
(1) Ако се због измјене прописа из члана 14. став 2. овог Закона промијени износ закупнине, закупац је дужан да плаћа ту закупнину, а обрачун ће бити уређен анексом уговора.
Члан 16.
(1) У случају смрти закупца, његова
права и обавезе прелазе на лице из
домаћинства које је одређено у уговору о закупу стана, уколико испуњава услове по основу непрофитно-социјалног становања из чланова 11. и 12. овог Закона.
(2) Лице из става 1. овог члана дужно
је да у року од 60 дана од дана настале промјене затражи закључење
уговора о закупу са закуподавцем.
(3) Ако закупац стекне право својине,
односно право закупа на другом
стану, стан који је претходно користио као закупац дужан је у року
од 30 дана вратити закуподавцу.
Члан 17.
(1) Станови за непрофитно-социјално
становање прибављени средствима
обезбјеђеним у складу са чланом 9.
овог Закона, који се дају у закуп, не
могу се откупљивати, нити давати
у трајно власништво.
(2) Корисници станова за непрофитно-социјално становање не могу
давати у подзакуп или отуђивати
стан за непрофитно-социјално ста-

новање на који су стекли право у
складу са овим Законом.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 18.
(1) Све подзаконске акте неопходне за
провођење овог Закона донијеће
Влада Кантона на приједлог Министарства или министар, свако у оквиру своје надлежности, у року од
годину дана од дана ступања на
снагу овог Закона.
Члан 19.
(1) Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-562/13
29.07.2013. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

672
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 КОМУНАЛНИМ
ДЈЕЛАТНОСТИМА

Проглашава се Закон о комуналним дјелатностима, који је донијела
Скупштина Босанско-подрињског ка-
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нтона Горажде, на 25. редовној сједници, одржаној 29. јула 2013. године.
Број:02-02-348/13
29.07.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

673
На основу поглавља IV одјељак
А. члана 23. тачка б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98; 10/00 и
5/03) и члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 25. редовној
сједници, одржаној 29.07.2013. године,
д о н о с и:
ЗАКОН
О КОМУНАЛНИМ
ДЈЕЛАТНОСТИМА
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Закона)
Овим се Законом одређују комуналне дјелатности, начела, начин обављања и финансирања те друга питања од значаја за успјешно обављање
комуналних дјелатности на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон).
Члан 2.
(Дефиниција комуналне
дјелатности)
Под комуналним дјелатности-

ма, у смислу овог Закона, подразумијева се пружање комуналних услуга од
интереса за физичка и правна лица, те
финансирање грађења и одржавање
објеката и уређаја комуналне инфраструктуре као цјеловитог система на
подручју општина као и Кантона, када
је то прописано овим Законом.
Члан 3.
(Основна подјела
комуналних дјелатности)
(1) Комуналне дјелатности се дијеле
на:
a) Комуналне дјелатности индивидуалне комуналне потрошње;
b) Комуналне дјелатности заједничке комуналне потрошње.
(2) Под појмом комуналних дјелатности индивидуалне комуналне потрошње подразумијевају се комунални производи и услуге који се могу измјерити, дефинисати и наплатити од сваког корисника услуга.
(3) Под појмом комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње подразумијева се комунални
производ и услуга, које није могуће
измјерити и наплатити од сваког
корисника услуга.
II - КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 4.
(Комуналне дјелатности)
(1) Комуналне дјелатности индивидуалне комуналне потрошње у смислу овог Закона су:
a) Снабдијевање питком водом;
b) Одвођење и пречишћавање отпадних вода;
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c) Снабдијевање топлотном енергијом;
d) Снабдијевање природним гасом;
e) Обављање јавног превоза путника;
f) Прикупљање и одвоз комуналног отпада из стамбених и пословних зграда и пословних простора на депонију;
g) Одлагање комуналног отпада;
h) Одржавање јавних паркинг-простора и јавних гаража;
i) Обављање погребних послова;
j) Одржавање тржница и пијаца
на мало;
k) Обављање димњачарских послова.
(2) Комуналне дјелатности заједничке
комуналне потрошње у смислу овог Закона су:
a) Одвођење атмосферских и других вода са јавних површина;
b) Одржавање чистоће на јавним
површинама и градским улицама;
c) Одржавање јавних површина;
d) Одржавање гробаља и њихове
пратеће инфраструктуре;
e) Одржавање спомен-обиљежја;
f) Одржавање јавне расвјете;
g) Обављање кафилеријских услуга;
h) Обављање услуга декорације;
i) Одржавање објеката и уређаја
јавне урбане опреме (клупа, јавних сатова, чесми и фонтана, јавних купатила и нужника итд.)
(3) У циљу ближег уређења прописа о
комуналним дјелатностима, општине ће донијети одлуке о комуналним дјелатностима из ставова (1) и
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(2) овог члана и мјерама за њихово
спровођење.
Члан 5.
(Значење појмова)
(1) Под снабдијевањем питком водом
подразумијевају се послови захватања, пречишћавања, контроле квалитета и дистрибуције воде за пиће водоводном мрежом до мрежног
инструмента корисника, укључујући и мјерни инструмент, односно
заједнички мјерни инструмент код
објеката колективног становања.
(2) Под одвођењем и пречишћавањем
отпадних вода подразумијевају се
послови скупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода од прикључака корисника на заједничку
канализациону мрежу, односно од
првог контролног окна, третман отпадних вода у уређају за пречишћавање, црпљење, одвоз и збрињавање фекалија из септичких јама.
(3) Под снабдијевањем топлотном енергијом подразумијевају се послови
производње и дистрибуције топлотне енргије (паре, вреле воде, топле
воде, санитарне топле воде и сл.)
мрежом до подстанице корисника,
укључујући и подстаницу, односно
главни запорни вентил који се налази испред или у објекту или заједнички мјерни инструмент код објеката колективног становања.
(4) Под снабдијевањем природним гасом подразумијевају се послови дистрибуције природног гаса гасном
мрежом од главних мјерно-регулационих станица до уређаја за мјерења протока гаса, укључујући главне мјерно-регулационе станице и
уређаје за мјерење код корисника
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гаса, односно заједнички мјерни
инструмент код објеката колективног становања.
(5) Под обављањем јавног превоза путника подразумијева се превоз путника у јавним превозним средствима по линијама на подручју кантона.
(6) Под прикупљањем и одвожењем
комуналног отпада из стамбених и
пословних зграда и пословних простора на депонију подразумијева се
прикупљање комуналног отпада
на за то одређеним мјестима и његово одвожење на депонију.
(7) Под одлагањем комуналног отпада
подразумијева се обрађивање и трајно одлагање комуналног отпада
на санитарну депонију, те отварање, санирање и затварање депоније
по посебним прописима.
(8) Под одржавањем јавних паркинг
простора и јавних гаража подразумијевају се послови одржавања простора и објеката у којима се пружају услуге паркирања и гаражирања моторних возила.
(9) Под обављањем погребних послова
подразумијева се преузимање, опремање и превоз умрлог лица до објекта мртвачнице, односно гробља.
(10)
Под тржницама и пијацама на
мало подразумијевају се одређени
затворени и отворени простори на
којима се пружају услуге обављања
промета живежним намирницама
и другим производима те уређивање и одржавање ових простора.
(11)
Под димњачарском дјелатношћу подразумијева се чишћење и контрола исправности и функционисања димоводних објеката и уређаја за ложење и чишћење димовода.
(12)
Под одвођењем атмосферских
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и других вода са јавних површина
подразумијева се одвођење атмосферских вода са јавно прометних
површина уређеном каналском мрежом.
(13)
Под одржавањем чистоће на јавним површинама и градским улицама подразумијева се чишћење и
прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и зелених јавних површина, прикупљање, одвожење и
одлагање комуналних отпадака са
тих површина, те уклањање снијега и леда.
(14)
Под одржавањем јавних површина подразумијевају се послови
уређивања и редовног одржавања
зелених и рекреативних површина
(јавне зелене површине, зелене површине стамбених, односно урбаних градских цјелина, пјешачке стазе, зелене површине посебне намјене, површине за рекреацију на отвореном простору, дјечијих игралишта, заштитна подручја и заштитни зелени појасеви инфраструктурних система, ако није уређено посебним прописом, површине уз уређену и неуређену обалу ријека и
језера, ако није уређено посебним
прописом, јавних саобраћајних површина (улице, коловози, плочници и риголи, путеви, прилази, пролази, тргови, подвожњаци и надвожњаци, мостови и степеништа ван
зграде, аутобуска стајалишта, ако
није уређено посебним прописом,
и других површина које посебним
прописима буду утврђене као јавне
површине.
(15)
Под одржавањем гробаља и
њихове пратеће инфраструктуре
подразумијева се управљање, одржавање и уређивање простора и
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објеката (мртвачница у склопу гробља, капела и сл.) за обављање испраћаја и сахране умрлих лица.
(16)
Под одржавањем јавне расвјете
подразумијева се одржавање објеката и уређаја јавне расвјете којом
се освјетљавају прометне и друге
јавне површине.
(17)
Под обављањем кафилеријских
услуга подразумијевају се послови
сталног и сигурног уклањања животиња, паса луталица, лешина животиња, одређених нејестивих нуспроизвода клања, конфиската и валионичког отпада са јавних површина и послови еутаназије животиња.
(18)
Под обављањем послова декорације подразумијева се украшавање јавних површина и простора
поводом државних и вјерских празника, одржавање културних, забавних, спортских, сајамских и других
манифестација пригодним украсним реквизитима.
(19)
Под одржавањем објеката и уређаја јавне урбане опреме подразумијевају се послови одржавања клупа, јавних чесми и фонтана, јавних купатила и јавних нужника,
одржавање јавних сатова и обезбјеђивање функционисања јавних сатова на јавним површинама и објектима.
III - НАЧЕЛА ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 6.
(Јавни интерес и јавне службе)
(1) Комуналне дјелатности су од јавног интереса и обављају се као јавне
службе.
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(2) Под појмом јавног интереса у комуналним дјелатностима подразумијева се задовољавање оних потреба урбаног друштва које су незамјенљив услов живота и рада грађана,
државних органа, привредних и
других субјеката на подручју Кантона.
(3) Под појмом јавне службе у комуналним дјелатностима подразумијевају се комуналне дјелатности из
члана 5. овог Закона, које, као опште корисне дјелатности, представљају системску цјелину организовања и вршења путем државних служби, јединица локалне заједнице,
те за то посебно организованих самосталних организација које су прихваћене, подржаване и контролисане од стране државне заједнице.
Члан 7.
(Начела обављања
комуналних дјелатности)
(1) Општине, правна и физичка лица
која обављају комуналне дјелатности обавезни су на основу овог Закона и посебних прописа придржавати се сљедећих начела:
a) трајност и континуираност у
обављању комуналних дјелатности;
b) квалитет у обављању комуналних дјелатности који подразумијева нарочито: техничку, здравствену и хигијенску исправност у складу са прописаним
стандардима и нормативима и
тачност у погледу рокова извршења комуналне услуге;
c) одржавање комуналних објеката и уређаја у стању сталне функционалне способности;
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d) принцип добијања квалитетне
комуналне услуге;
e) обезбјеђење мјера за очување и
заштиту околине;
f) јавност и транспарентност рада.
IV - ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 8.
(Обезбјеђивање
комуналне дјелатности)
(1) Општине обезбјеђују обављање комуналних дјелатности одређених
овим Законом.
(2) Општине су дужне посебним прописима регулисати услове и начин
организовања послова у вршењу
појединих комуналних дјелатности, а нарочито:
a) техничко, санитарно-хигијенске и здравствене и друге посебне услове за обављање дјелатности којима се обезбјеђује одређени обим, врста и квалитет комуналних услуга, ако њихов квалитет није прописан на други
начин;
b) начин обезбјеђивања континуитета у вршењу комуналних дјелатности;
c) права и обавезе давалаца и корисника комуналних услуга;
d) начин наплате цијене за комуналне услуге, као и права корисника у случају невршења, односно неквалитетног вршења комуналне услуге;
e) начин поступања и овлаштења
општинских органа у случају
прекида у пружању комуналних услуга, као и мјере које је дужан предузети давалац услуге у
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таквим ситуацијама.
Члан 9.
(1) Кантон може утврдити да се обављање појединих комуналних дјелатности из овог Закона обезбјеђује
на нивоу Кантона, ако су такве природе да се њихово обављање на
нивоу Кантона може економичније
и ефикасније обављати.
(2) Двије или више општина могу заједнички обезбиједити обављање комуналних дјелатности на један од
начина прописаних у члану 10. овог Закона.
(3) Када двије или више општина заједнички организују обављање комуналних дјелатности, општине своје
односе у заједничком обезбјеђењу
обављања послова регулишу уговором.
Члан 10.
(Даваоци комуналних услуга)
(1) Општине, у складу са овим Законом, обезбјеђују обављање комуналних дјелатности путем:
a) јавног предузећа комуналних
дјелатности;
b) правног или физичког лица на
основу уговора о повјеравању
комуналних дјелатности;
c) правног лица на основу уговора
о концесији.
(2) Општина својим актом утврђује које ће се комуналне дјелатности обављати на један од начина из става
(1) овог члана.
(3) Општинско вијеће може одлучити,
на приједлог општинског начелника, а на иницијативу мјесне заједн-
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ице, да се о организовању обављања појединих комуналних дјелатности или послова из оквира тих дјелатности у сеоским и издвојеним
насељеним мјестима, када те дјелатности служе искључиво потребама становништва и других субјеката у тим насељима, стара мјесна заједница.
Члан 11.
(Повјеравање обављања
комуналних дјелатности)
(1) Комуналне дјелатности за чије је
обављање услов обезбјеђење јединственог техничко-технолошког система (снабдијевање водом, одвођење и пречишћавање отпадних вода) могу се повјерити само једном
јавном предузећу.
(2) Комуналне дјелатности за чије обављање није потребно обезбиједити
услов из става (1) овог члана могу
обављати један или више субјеката,
односно даваоца комуналних услуга.
Члан 12.
(1) Јавно предузеће комуналних дјелатности оснива се одлуком општинског вијећа.
Одлуком из става (1) овог члана ближе се одређује дјелатност коју обавља јавно предузеће, услови под
којима се врши производња и промет производа, односно обављање
услуга, права и обавезе оснивача у
управљању јавним предузећем, начин формирања цијена производа
и услуга, као и услови под којима
јавно предузеће може повјерити обављање комуналних дјелатности
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другом предузећу.
Члан 13.
(1) Општина може обављање појединих комуналних дјелатности које се
финансирају из њеног буџета повјерити правном или физичком лицу на основу писаног уговора.
(2) Општинско вијеће одређује комуналне дјелатности из става (1) овог
члана, те утврђује услове и мјерила
за провођење прикупљања понуда
за повјеравање одређених комуналних послова на основу уговора.
(3) Поступак за додјелу комуналних
дјелатности правном или физичком лицу врши се у складу са Законом о јавним набавкама.
(4) Након прикупљања понуда, општинско вијеће доноси одлуку о избору лица коме ће се повјерити обављање комуналних послова на основу уговора.
(5) На основу одлуке из претходног става, општински начелник склапа
уговор о повјеравању одређених
комуналних послова који обавезно
садржи:
a) дјелатност за коју се склапа уговор;
b) вријеме на које се склапа уговор;
c) врсту и обим послова;
d) начин одређивања цијене за обављање послова, те начин и рок
плаћања;
e) гаранцију даваоца услуга за испуњење уговора,
f) услове отказа уговора.
(6) Уговор из става (5) овог члана може
се закључити најдуже на вријеме
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од четири године.
Члан 14.
Давање концесија за обављање
комуналних дјелатности врши се у складу са Законом о концесијама.
V - УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ
ИСПУЊАВАТИ ДАВАОЦИ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 15.
Даваоци комуналних услуга из
члана 10. овог Закона морају испуњавати сљедеће услове:
a) да су регистровани за обављање
комуналних дјелатности;
b) да посједују одговарајућу опрему и средства рада за обављање
комуналних дјелатности у складу са прописом који ће усвојити
општинско вијеће;
c) да располажу одговарајућим стручним кадровима који могу
обезбиједити стално и квалитетно обављање комуналних дјелатности у складу са прописом
који ће донијети општинско вијеће;
d) да обезбиједе вршење комуналних дјелатности у складу са одредбама овог Закона и других
прописа;
e) да цијене комуналних услуга
образују према важећим прописима;
f) да утврде нормативе рада и утрошка материјалних средстава
и омогуће контролу истих од
стране надлежних органа;
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g) да успоставе тарифни систем
који ће бити основа за наплату
услуга;
h) да континуирано раде на подизању нивоа комуналних услуга
и унапређењу комуналних дјелатности.
VI - ОДНОСИ У КОМУНАЛНИМ
ДЈЕЛАТНОСТИМА
Члан 16.
(Ниво комуналних услуга)
(1) Даваоци комуналних услуга дужни
су пружати услуге које одговарају
квалитетом и стандардом висини
цијене коју корисници услуга плаћају за њихово вршење.
(2) Општинско вијеће обавезно је утврдити стандарде и усклађивати квалитет и ниво комуналних услуга у
складу са висином цијене.
Члан 17.
(Јавно обавјештавање
о сметњама)
(1) Давалац комуналне услуге дужан
је у средствима јавног информисања, или на други погодан начин,
обавијестити кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима
који ће настати или могу настати у
пружању комуналних услуга најкасније један дан прије очекиваног
прекида у пружању тих услуга.
(2) Давалац комуналне услуге дужан
је информисати кориснике о начину и врсти обезбјеђења алтернативне услуге, те о максималном временском периоду ускраћивања
исте.
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Члан 18.
(Поступање у случају
непланираних поремећаја)
(1) У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја
или прекида у пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних дјелатности, давалац комуналне услуге дужан је одмах о томе
на адекватан начин обавијестити
надлежни орган, и истовремено
подузети мјере за отклањање узрока поремећаја и за обезбјеђење пружања услуга.
(2) Надлежни орган путем своје надлежне службе, по пријему обавјештења из става (1) овог члана, односно по утврђивању поремећаја или
прекида у пружању комуналних
услуга, дужан је одмах да:
a) одреди ред првенства и начин
пружања услуга оним корисницима код којих би усљед прекида настала опасност по живот и
рад грађана или рад правних и
физичких лица, или би настала
значајна, односно ненадокнадива штета;
b) нареди мјере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге
имовине која је угрожена;
c) предузме мјере за хитно отклањање насталих посљедица и
друге потребне мјере за обављање комуналних дјелатности;
d) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења дјелатности
и учињену штету.
(3) Уколико је прекид у пружању комуналних услуга настао као посљедица неодговорног и несавјесног
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рада комуналних предузећа, иста
су дужна намирити евентуално изазвану штету код корисника комуналних услуга.
Члан 19.
(Обавеза плаћања
комуналне услуге)
(1) Корисник комуналне услуге дужан
је платити утврђену цијену за пружену комуналну услугу у уговореном/прописаном року, као и извршити пријаву и одјаву свих промјена (промјена адресе, броја чланова
домаћинства, површина објекта и
сл.), у року од 8 дана од настале промјене.
(2) Док се не изврши промјена из става
(1) овог члана, корисник комуналне услуге који се води у евиденцији
даваоца комуналне услуге као корисник, дужан је да плати утврђену цијену за кориштену комуналну услугу.
Члан 20.
(Ускраћивање
комуналне услуге)
(1) Давалац комуналне услуге не може
ускратити комуналну услугу осим
у случају ако физичко или правно
лице као корисник:
a) изврши прикључење на комуналну мрежу без претходно прибављеног одобрења надлежног органа или даваоца комуналне услуге;
b) отпочне са кориштењем комуналне услуге без претходне пријаве и давања потребних података за евидентирање обвезника плаћања код даваоца услуга;
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c) користи услугу противно прописима или уговору;
d) не плати искориштену комуналну услугу у уговореном року;
e) неосновано омета друге кориснике услуга;
f) ненамјенски користи комуналну услугу у вријеме отежаног
снабдијевања, односно снабдијевања уз ограничене потрошње (редукцију), о чему је корисник благовремено обавијештен
на одговарајући начин;
g) без одобрења даваоца комуналне услуге изврши преправку
или доградњу на инсталацијама комуналне инфраструктуре;
h) онемогући улазак ради прегледа заједничких и унутрашњих
инсталација овлаштеном представнику даваоца комуналних
услуга, односно надлежном инспектору, у зградама гдје је заједничко мјерило или гдје мјерило не постоји;
i) потрошач који је био искључен
са комуналне мреже сам се поново прикључи на комуналну
мрежу.
(2) Давалац комуналне услуге може
ускратити пружање комуналне услуге у случајевима из става (1) овог
члана, под условом да то техничке
могућности дозвољавају и да се непружањем услуга не угрожавају
други корисници комуналних услуга.
(3) По престанку разлога за ускраћење
комуналне услуге, давалац комуналне услуге је дужан да, на захтјев
корисника комуналне услуге, најкасније у року од три дана од дана
подношења захтјева и плаћених ст-
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варних трошкова за поновно укључење, настави пружање комуналне
услуге кориснику.
(4) Корисник не може отказати кориштење комуналне услуге ако то техничке могућности не дозвољавају,
односно ако би се тиме угрозио квалитет кориштења и стандард других корисника, те ако би се тиме
негативно утицало на околину.
Члан 21.
(Уговор о пружању
комуналне услуге)
(1) Давалац и корисник комуналне услуге дужни су усагласити прије почетка кориштења услуге све елементе пружања одређене комуналне
услуге (права и обавезе даваоца и
корисника комуналне услуге, те
друга битна питања) и о томе закључити уговор.
(2) О споровима између даваоца и корисника комуналне услуге одлучује надлежни суд.
VII - СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ

КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 22.
(Извори обезбјеђења
средстава)
(1) Средства за обављање комуналних
дјелатности обезбјеђују се из:
a) цијене за комуналне услуге из
сегмента индивидуалне комуналне потрошње;
b) цијене за комуналне услуге из
сегмента заједничке комуналне
потрошње;
c) буџета општине;
d) буџета Кантона;
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e) других извора по посебним прописима.
Члан 23.
(Финансирање
комуналне дјелатности)
(1) Из цијена комуналне услуге из сегмента индивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују се средства за
обављање сљедећих комуналних дјелатности:
a) снабдијевање питком водом;
b) одвођење и пречишћавање отпадних вода;
c) снабдијевање топлотном енергијом;
d) снабдијевање природним гасом;
e) обављање јавног превоза путника;
f) прикупљање и одвоз комуналног отпада из стамбених и пословних зграда и пословних објеката на депонију;
g) одлагање комуналног отпада;
h) одржавање јавних паркинг простора и јавних гаража;
i) обављање погребних послова;
j) тржнице и пијаце на мало;
k) обављање димњачарских послова.
(2) Из цијена комуналне услуге из сегмента заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се средства за обављање сљедећих комуналних дјелатности:
a) Одвођење атмосферских и других вода са јавних површина;
b) Одржавање чистоће на јавним
површинама и градским улицама;
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c) Одржавање јавних површина;
d) Одржавање гробаља и њихове
пратеће инфраструктуре;
e) Одржавање спомен-обиљежја;
f) Одржавање јавне расвјете;
g) Обављање кафилеријских услуга;
h) Обављање услуга декорације;
i) Одржавање објеката и уређаја
јавне урбане опреме (клупа, јавних сатова, чесми и фонтана, јавних купатила и нужника итд.)
Члан 24.
(Утврђивање висине цијене
комуналне услуге)
(1) Висину цијене и начин плаћања
комуналне услуге одређује давалац
комуналне услуге, на темељу детаљне калкулације, уз претходну сагласност општинског вијећа, а на основу сљедећих елемената:
a) врста, обим и квалитет комуналних услуга утврђених стандардима и нормативима у складу
са прописом општине;
b) вриједност средстава ангажованих у пружању услуга;
c) обим и квалитет уложеног рада
у обављању комуналних услуга;
d) висина материјалних трошкова
у обављању комуналних услуга, стандарди и нормативи утрошка енергије, материјални и
други трошкови или планске
калкулације;
e) износ за финансирање градње
комуналних објеката, према програму градње комуналних објеката;
f) други елементи у зависности од
услова на тржишту.
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(2) Захтјев за сагласност општинског
вијећа на цијену комуналне услуге
обавезно садржи:
a) врсту комуналне услуге, начин
обрачуна и плаћања услуге;
b) структуру постојеће цијене комуналне услуге;
c) предложену нову цијену услуге
и њену структуру;
d) постотак промјене цијене у односу на постојећу цијену;
e) разлоге за промјену цијене са
детаљним образложењем и калкулацијом;
f) датум примјене нове цијене.
(3) Уколико се цијена услуге од стране
општинског вијећа утврди у нижем
износу од стварне цијене коштања,
разлику средстава даваоцу комуналних услуга обавезна је надокнадити општина.
(4) Цијена комуналне услуге за пружену комуналну услугу плаћа се даваоцу комуналне услуге.
Члан 25.
(Обвезник плаћања
цијене комуналне услуге)
(1) Обвезник плаћања цијене комуналне услуге за пружену комуналну
услугу је власник некретнине или
корисник када је то власник уговором пренио на корисника.
(2) Куповина објеката, односно пренос
власништва објекта не може се остварити без претходно измирених
обавеза комуналних услуга од стране продавца, односно корисника
објекта.
Члан 26.
(Комунална накнада)
За покривање цијена из сегме-
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нта заједничке комуналне потрошње,
као извор средстава утврђује се обавеза
плаћања комуналне накнаде.
Члан 27.
(Обвезник плаћања комуналне
накнаде)
(1) Комуналну накнаду плаћају, у насељима са уређеним грађевинским
земљиштем, власник стамбеног, производног и пословног простора,
или корисник када је то власник
уговором пренио на корисника.
(2) Насељима са уређеним грађевинским земљиштем, према ставу (1) овог члана, сматрају се насеља опремљена најмање приступном цестом, објектима за снабдијевање електричном енергијом и снабдијевање водом и одвођење отпадних вода према мјесним приликама.
(3) Изузетно, општинско вијеће може
посебним актом ослободити од обавезе плаћања комуналне накнаде
субјекте из става (1) овог члана за
подручја у којима није организовано пружање комуналних услуга.
(4) Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје првог дана сљедећег мјесеца у којем је издато одобрење за
употребу објекта или од дана почетка кориштења објекта или простора.
(5) За објекте који су изграђени и који
су кориштени у периоду прије ступања на снагу овог Закона, обавеза
плаћања комуналне накнаде настаје првог дана наредног мјесеца у
којем је ступио на снагу овај Закон.
(6) Куповина објеката, односно пренос
власништва над објектом, не може
се остварити без претходно измирених обавеза комуналне накнаде
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од стране продавца, односно корисника објекта.
Члан 28.
Комунална накнада је јавни приход општине.
Члан 29.
(Начин утврђивања
комуналне накнаде)
Комунална накнада утврђује се
у зависности од степена опремљености
насеља објектима и уређајима комуналне инфраструктуре, развијености јавног превоза путника, намјене објеката,
односно простора и припадности грађевине, односно корисне површине, те
грађевине у одређеној зони грађевинског земљишта.
Члан 30.
(1) Комунална накнада одређује се за
стамбени, производни и пословни
простор према јединици мјере изграђене корисне површине (м²), а
за отворени простор – складишта,

НАМЈЕНА
Коефицијент намјене

СТАМБЕНИ
1

(2) Коефицијент намјене за гаражни
простор и викенд-објекте једнак је
коефицијенту намјене за стамбени
простор.
(3) За стамбени и гаражни простор,
као и викенд-објекте који се користе за друге намјене, коефицијент
намјене одређује се према мјерили-

стоваришта, пијаце, као и за други
отворени простор који непосредно
служи за обављање дјелатности,
према јединици мјере (м²) грађевинског земљишта.
(2) Корисна површина стамбеног, производног и пословног простора
израчунава се у складу са посебним прописима, а утврђује га општински орган надлежан за комуналне послове у поступку доношења
рјешења о утврђивању комуналне
накнаде.
Члан 31.
Комунална накнада се утврђује
по јединици мјере, на основу намјене
и у зависности од зоне грађевинског
земљишта у којој се објекат налази,
што се утврђује посебним одлукама
општина.
Члан 32.
(1) На основу намјене објекта дефинисан је коефицијент намјене (Кн) у
износу:

ПРОИЗВОДНИ ПОСЛОВНИ
1
2

ма за ту врсту простора за онај дио
корисне површине који се за ту сврху користи.
(4) На основу зоне грађевинског земљишта у којој се објекат налази дефинисан је коефицијент зоне (Кз) у
износу:
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ЗОНА
Коефицијент зоне
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I
1

II
0,6

(5) За одређивање висине комуналне
накнаде у насељима која се налазе
ван подручја зона наведених у ставу (4) овог члана, а у којима је обезбијеђен неки вид комуналне услуге из сегмента заједничке комуналне потрошње, примјењиваће се
коефицијент VI зоне.
Члан 33.
(Висина комуналне накнаде)
Мјесечни износ комуналне накнаде за све обвезнике из члана 27. овог
Закона израчунава се по формули:
Комунална накнада = Кn x Кzx
P x B, у којој је:
Кn - коефицијент намјене,
Кz - коефицијент зоне,
P – корисна површина објекта, односно земљишта изражена у м² и
B - вриједност бода комуналне накнаде изражена у КМ.
Члан 34.
(Утврђивање вриједности
бода комуналне накнаде)
(1) Вриједност бода комуналне накнаде утврђује општинско вијеће на
основу програма финансирања комуналних дјелатности, водећи рачуна да се висином вриједности бода не угрозе економске и социјалне
политике Кантона.
(2) Вриједност бода комуналне накнаде утврђује се посебном одлуком
најкасније до 31. децембра текуће
године за наредну годину. Ако се
вриједност бода комуналне накна-

III
0,4

IV
0,2

V
0,1

VI
0,05

де не утврди до наведеног рока, висина комуналне накнаде остаје непромијењена.
(3) Програм из става (1) овог члана садржи:
a) грађење објеката и уређаја комуналне инфраструктуре;
b) набавку опреме за обављање
комуналне дјелатности;
c) обим и квалитет одржавања појединих комуналних објеката и
уређаја;
d) обављање комуналних услуга
из члана 23. овог Закона;
e) висину потребних средстава за
реализацију програма и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по намјенама и
f) мјере за спровођење програма.
Члан 35.
(Рјешење о утврђивању
комуналне накнаде)
(1) Обавеза и начин плаћања комуналне накнаде за сваког појединог обвезника утврђују се рјешењем које
доноси општински орган надлежан за комуналне послове.
(2) Рјешење из става (1) овог члана доноси се за сваку календарску годину и то најкасније до 31. јануара за
текућу годину.
(3) Уколико општинско вијеће изврши
промјену вриједности бода комуналне накнаде, општински орган из
става (1) овог члана доноси ново рјешење за сваког обвезника.
(4) О жалби против рјешења из става
(1) овог члана у другом степену рј-
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ешава Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине (у даљем тексту: Министарство).
Члан 36.
(1) Власници, односно корисници из
члана 27. став (1) овог Закона, који
се финансирају из буџета Кантона
и општина у саставу Кантона, као
и установе чији је оснивач Кантон
или општине у саставу Кантона, те
вјерски објекти вјерских заједница
који служе обављању вјерских обреда, ослобођени су плаћања комуналне накнаде.
(2) Такођер, од обавеза плаћања комуналне накнаде изузимају се лица
која примају социјалну помоћ, као
и лица чија укупна примања по домаћинству не прелазе износ најниже пензије у Федерацији Босне и
Херцеговине.
(3) Рјешење о привременом ослобађању од обавезе плаћања комуналне
накнаде доноси општински орган
надлежан за комуналне послове на
основу потребне документације, а
обим и садржај потребне документације утврђује општинско вијеће
својом одлуком.
(4) Рјешење из става (3) овог члана доноси се најдуже за период од једне
календарске године.
(5) За сваку календарску годину подноси се нови захтјев са потребном
документацијом за ослобађање обавеза плаћања комуналне накнаде.
Члан 37.
(Буџет)
Средства за финансирање обав-

љања комуналних дјелатности из члана 23. овог Закона обезбјеђују се у буџету општине само изузетно, када је цијена комуналне услуге утврђена у нижем износу од стварне цијене коштања, када због недостатка средстава постоји опасност од прекида редовног
обављања комуналних дјелатности, а
који може довести до дужег застоја или
до битног одступања од програма вршења комуналних дјелатности, што
може довести до штетних посљедица.
VIII - ФИНАНСИРАЊЕ ГРАЂЕЊА
И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ
Члан 38.
(Финансирање комуналне
инфраструктуре)
(1) Грађење објеката и уређаја комуналне инфраструктуре и набавка опреме за обављање комуналне дјелатности финансира се из:
a)
b)
c)
d)
e)

цијене комуналне услуге;
комуналне накнаде;
буџета општине;
донација;
других извора утврђених посебним прописима.

(2) Кантон може учествовати својим
средствима у изградњи комуналних објеката од значаја за Кантон
или интереса за више општина или
општину, у складу са плановима
развоја.
Члан 39.
(Прикључење на комуналну
инфраструктуру)
(1) Власник грађевине дужан је прикључити своју грађевину на комуна-
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лну инфраструктуру под условима
утврђеним прописима који регулишу област просторног уређења и
грађења, као и другим прописима,
односно према одлукама општине,
које поближе дефинишу ту комуналну дјелатност, под условом да
постоји капацитет одређеног комуналног производа и услуге за прикључење нових корисника који неће
угрозити постојеће кориснике.
(2) Власник или корисник грађевине
обавезан је даваоцу комуналне услуге поднијети писани захтјев за
прикључење на градску водоводну
и канализациону мрежу, са прилозима о доказу власништва или права кориштења, као што су изводи
из земљишних књига, рјешења о
одобравању грађења, купопродајни уговори или уговори о закупу и
слично.
Члан 40.
(Трошкови прикључења)
(1) Власник грађевине плаћа трошкове прикључења на комуналну инфраструктуру даваоцу комуналне
услуге који изводи прикључење грађевине.
(2) У трошкове из става (1) овог члана
укључена је вриједност мјерног инструмента потрошње, односно вриједност централног мјерног инструмента за објекте колективног становања, који се уноси у стална средства даваоца комуналне услуге.
Члан 41.
(Мјерни инструменти)
(1) Приликом изградње нових објеката колективног становања, дужност
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инвеститора је да за сваку стамбену
или пословну јединицу обезбиједи
одвојени прикључак на комуналну
мрежу. У противном, давалац комуналне услуге није дужан извршити прикључак новог објекта колективног становања. Приликом изградње, прикључак и мјерни инструмент улазе у цијену стамбене или
пословне јединице.
(2) Појединачни мјерни инструмент за
стамбену јединицу у оквиру стамбеног објекта колективног становања спада у опрему стамбене јединице, а његову прву набавку, уградњу, трошкове експлоатације и функционисања сноси власник стамбене јединице и уноси се у стална
средства даваоца комуналне услуге.
(3) Власник стамбене јединице из става (1) овог члана, приликом набавке, уградње, експлоатације и функционисања мјерног инструмента
дужан је да се придржава техничких норматива и стандарда и упутстава даваоца комуналне услуге.
(4) Власник стамбене јединице у оквиру стамбеног објекта, одржавање
мјерног инструмента потрошње из
става (1) овог члана повјерава даваоцу комуналне услуге.
IX - КОМУНАЛНИ РЕД
Члан 42.
(Дефиниција)
(1) Комунални ред подразумијева скуп свих понашања и активности у
циљу правилног уређења, одржавања, кориштења, заштите и очувања јавних површина.
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Члан 43.
(Одлука о комуналном реду)
(1) Општина је обавезна донијети одлуку о комуналном реду.
(2) Одлуком о комуналном реду прописују се нарочито одредбе о:
a) уређењу насеља;
b) одрзавању чистоће и чувању јавних површина;
c) кориштењу јавних површина;
d) скупљању, одвозу и поступању
са скупљеним комуналним отпадом;
e) уклањању снијега и леда;
f) уклањању протуправно постављених предмета;
g) постављању и одржавању урбане опреме на јавним површинама;
h) мјере за спровођење комуналног реда;
i) рад комуналних редара;
j) казнене одредбе.
(3) Одлука о комуналном реду може
садржавати и друге одредбе о уређењу насеља, зависно од специфичности изградње и уређења поједине општине.
X - НАДЗОР
Члан 44.
(Надзор)
Надзор над провођењем одредаба овог Закона врши Министарство.
Члан 45.
(Инспекцијски надзор)
(1) Инспекцијски надзор над провођењем одредаба овог Закона и посеб-

30.јули/српањ 2013.

них прописа из члана 4. став (2) овог Закона врши општинска комунална инспекција.
(2) Комуналном инспектору у вршењу
инспекцијског надзора над провођењем овог Закона и посебних прописа из члана 4. став (3) овог закона
помаже комунални редар.
(3) Изузетно, за послове инспекцијског
надзора из става (1) овог члана, општине које немају општинску комуналну инспекцију могу по потреби ангажовати комуналног инспектора из друге општине.
Члан 46.
(Услови за постављење
комуналног инспектора
и редара)
(1) За комуналног инспектора може
бити постављено лице које, поред
општих услова прописаних законом, испуњава и посебне услове: да
има одговарајућу високу стручну
спрему, положен стручни управни
испит и три године радног стажа.
(2) За комуналног редара може бити
постављено лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и посебне услове: да има
одговарајућу вишу или средњу школску спрему, положен стручни
управни испит и шест мјесеци радног стажа.
Члан 47.
(Овлаштења комуналног
инспектора)
(1) Комунални инспектор рјешењем
наређује извршење одређених мјера и одређује рок за њихово извршење у складу са овим Законом и посебним прописима.
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Члан 49.
(Начин обављања послова
комуналних редара)

(2) У вршењу инспекцијског надзора
комунални инспектор је овлаштен:
a) контролисати да ли се комунална дјелатност обавља на начин
утврђен законом и прописом
донесеним на основу закона;
b) контролисати стање комуналних објеката;
c) контролисати да ли се комуналне услуге пружају у складу са
утврђеним условима;
d) наредити да се утврђени недостаци и неправилности отклоне
на начин и у року како је одређено законом и прописом донесеним на основу закона;
e) забранити предузимање радњи
за које сматра да су у супротности са законом или другим прописом над чијим спровођењем
врши надзор;
f) наредити предузимање одговарајућих радњи које је субјект
надзора по закону или пропису
донесеном на основу Закона
био дужан предузети;
g) поднијети пријаву против субјекта надзора и одговорног лица за учињени прекршај;
h) одредити и друге мјере и радње
за које је овлаштен законом и
другим прописом.
(3) Жалба против рјешења комуналног инспектора не одлаже извршење
рјешења.
Члан 48.
Против управних аката општинског комуналног инспектора у другом степену рјешава Министарство.

(1) Редари се организују у саставу одређене организационе јединице општинске управе.
(2) Опис послова радних мјеста редара
уређује се правилником о унутрашњој организацији општинске управе.
(3) Двије или више општина могу имати заједничке редаре, у ком случају се закључује уговор између надлежних општинских органа.
Члан 50.
(Предмет надзора
комуналних редара)
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Редари врше надзор над:
уређењем насеља;
одржавањем чистоће и чувањем јавних површина;
кориштењем јавних површина;
скупљањем, одвозом и поступањем са скупљеним комуналним
отпадом;
уклањањем снијега и леда;
уклањањем противправно постављених предмета;
постављањем и одржавањем урбане опреме на јавним површинама.

Члан 51.
(Овлаштења комуналних редара)
Редари имају овлаштење да у
вршењу надзора:
a) прегледају опште и појединачне акте и другу документацију
која се односи на обављање на-
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b)

c)
d)

e)

дзора из члана 50. овог Закона;
утврђују идентитет лица, као и
друге чињенице и околности
од интереса за вршење контроле;
саслушавају и узимају изјаве од
одговорних и других лица;
узимају у поступак пријаве захтјеве грађана и правних лица,
те да о свом поступању обавјештавају подносиоце захтјева;
предузимају друге мјере и радње за које су овлаштени законом и другим прописима.
Члан 52.
(Обавеза и овлаштења
комуналних редара)

(1) Када у вршењу надзора утврди да
је повријеђен закон или други пропис, редар има обавезу и овлаштења да сачини записник о затеченом
стању и:
a) предложи предузимање одговарајућих мјера и радњи ради отклањања утврђених недостатака или неправилности у року
који одреди;
b) предложи да се достави потребна документација и подаци у
року који одреди;
c) предложи уклањање неисправних, хаварисаних и нерегистрованих возила, ствари и других
предмета са јавних површина;
d) предложи увођење забране кориштења јавних површина противно њиховој намјени;
e) предузима друге мјере и радње
за које је законом или другим
прописом овлаштен.
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(2) О проведеним радњама редар је
дужан обавијестити комуналну инспекцију.
Члан 53.
(Примјена Закона о управном
поступку)
У обављању својих овлаштења
редари примјењују одредбе Закона о
управном поступку.
Члан 54.
(Поступање комуналних редара у
вршењу надзора)
(1) Када редари у вршењу надзора утврде да се омета кориштење комуналних објеката остављањем ствари и других предмета противно
њиховој намјени или на други начин, обавијестиће комуналниг инспектора, а комунални инспектор
ће рјешењем наредити кориснику,
односно власнику, да одмах или у
посебно остављеном року уклони
те ствари, односно предмете под
пријетњом извршења.
(2) Уколико лице из претходног става
не изврши наложене мјере, редари
ће исто уклонити о трошку извршеника у поступку принудног административног извршења.
Члан 55.
(Поступак у случају непознатог
извршиоца)
(1) Уколико се у току контроле не може утврдити идентитет лица које је
починило прекршај (непознати починилац), редари ће о томе сачинити записник. На основу истог ће
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се посебним рјешењем комуналног
инспектора наложити непознатом
починиоцу посебне мјере, а примјерак овог рјешења и закључка о
дозволи извршења доставиће се на
контролисани објекат, односно на
контролисане ствари. Касније оштећење, уништење или уклањање
овог рјешења, односно закључка о
дозволи извршења не утиче на ваљаност достављања.
(2) Трошкове административног извршења сноси починилац, а уколико
исти остане непознат и не може се
утврдити његов идентитет, трошкови падају на терет буџета општине.
Члан 56.
(Надзор над радом
комуналног редара)
Општинско вијеће ће својом одлуком одредити начин надзора над
радом комуналног редара.
Члан 57.
(Однос комуналног редара према
комуналној инспекцији)
(1) Редари су дужни извршити увиђај
на лицу мјеста, записником констатовати затечено стање, те исти са
приједлогом мјера доставити комуналном инспектору.
(2) Редар прати извршење наложених
мјера и радњи од стране инспектора и о том прегледу сачињава контролни записник.
Члан 58.
(Обавезе контролисаног субјекта)
Контролисани субјект је дужан
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да у року од три дана од дана истека
рока за извршење наложених мјера и
радњи, обавијести редаре да ли су исте
извршене.
XI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до
5.000,00 КМ казниће се за прекршај
давалац комуналне услуге:
a) ако у средствима јавног информисања или на други погодан
начин благовремено не обавијести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима
који могу настати у пружању
комуналних услуга (члан 17.);
b) ако се не придржава обавеза утврђених у члану 18. став (1) овог
Закона;
c) ако ускрати комуналну услугу
кориснику изузев случајева утврђених у члану 20. став (1) овог
Закона;
d) ако по престанку разлога за
ускраћивање комуналне услуге
не настави пружање комуналне
услуге у року утврђеном у
члану 20. став (3) овог Закона.
(2) За прекршај из става (1) овог члана
казниће се и одговорно лице даваоца комуналне услуге новчаном казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.
Члан 60.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до
5.000,00 КМ казниће се за прекршај
давалац комуналне услуге ако се не
придржава одредаба утврђених у
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члану 7. овог Закона.
(2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се и одговорно лице даваоца комуналне услуге новчаном
казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.
Члан 61.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до
5.000,00 КМ казниће се за прекршај
давалац комуналне услуге и управитељ зграде и правно лице корисник комуналне услуге:
a) ако се не придржава одредаба
утврђених у члану 21. став (1)
овог Закона;
b) ако се не придржава одредаба
утврђених у члану 39. овог Закона.
(2) За прекршај из става (1) овог члана
казниће се и одговорно лице даваоца комуналне услуге, управитеља
зграда и правног лица корисника
комуналне услуге новчаном казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.
(3) За прекршај из става (1) овог члана
казниће и физичко лице корисник
комуналне услуге новчаном казном од 100,00 КМ до 500,00 КМ.
Члан 62.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до
5.000,00 КМ казниће се за прекршај
правно лице као корисник комуналне услуге:
a) ако изврши неовлаштено прикључење на комуналну инфраструктуру;
b) ако неовлаштено интервенише
на комуналној инфраструктури;
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c) ако неовлаштено користи комуналне услуге;
d) ако својим радњама онемогући
несметано кориштење комуналне услуге у згради;
e) ако спријечи даваоца комуналне услуге да интервенише на
комуналној инфраструктури и
постројењима и тиме угрози кориштење комуналне услуге осталим корисницима;
f) ако спријечи улазак ради прегледа заједничких и унутрашњих инсталација овлаштеном
представнику даваоца комуналних услуга, управитељу зграде,
односно надлежном инспектору;
g) ако оштећује, односно уништава основна средства, постројења
и другу комуналну опрему и на
тај начин неповољно утиче на
нормално пружање комуналних услуга осталим корисницима, односно на сам квалитет
тих услуга.
(2) За прекршај из става (1) овог члана
казниће се и одговорно лице правног лица новчаном казном од
200,00 КМ до 1.000,00 КМ.
(3) За прекршај из става (1) овог члана
казниће и физичко лице корисник
комуналне услуге новчаном казном од 100,00 КМ до 500,00 КМ.
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 63.
Општине, као и даваоци комуналних услуга, дужни су квартално
обавјештавати јавност, у складу са пр-
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инципом јавности и транспарентности
рада, о прикупљеним средствима из
комуналне накнаде, инвестирању истих по програму из члана 34. став (4), те
извјештаје о реализацији тих планова
и програма и утрошку средстава.

број: 20/90).
(2) Проведбени прописи донесени на
основу Закона из става (1) овог члана, примјењиваће се ако нису у супротности са одредбама овог Закона до доношења прописа на основу
овог Закона.

Члан 64.
Општине су дужне најкасније у
року од једне године од дана ступања
на снагу овог Закона, обезбиједити обављање комуналних дјелатности сагласно одредбама овог Закона.
Члан 65.
Општине ће најкасније у року
од једне године од дана ступања на снагу овог Закона донијети прописе ради извршавања овог Закона.
Члан 66.
(1) Влада Кантона је дужна у року од 6
(шест) мјесеци од дана ступања на
снагу овог Закона донијети план
управљања комуналним отпадом
Босанско-подрињског кантона Горажде.
(2) Министарство припрема за Владу
кантона приједлог плана из става
(1) овог члана, који мора садржавати све елементе утврђене у члановима од 25. до 28. Закона о управљању отпадом („Службене новине
Федерације БиХ“ број: 33/03).
Члан 67.
(1) Даном ступања на снагу овог Закона, на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде престаје примјена Закона о комуналним дјелатностима („Службени лист СР БиХ“,

Члан 68.
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-563/13
29.07.2013. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

674
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 МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ
ТИЈЕЛИМА КАНТОНАЛНЕ УПРАВЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
Проглашава се Закон о министарствима и другим тијелима кантоналне управе Босанско-подрињског кантона Горажде, који је донијела Скупштина Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 25. редовној сједници, одржаној 29. јула 2013. године.
Број:02-02-349/13
29.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу поглавља IV одјељак
А. члана 23. тачка б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и
5/03) и члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 25. Редовној сједници, одржаној 29.07.2013. године, д о н о с и:

ЗАКОН
о министарствима и другим
тијелима Кантоналне управе
Босанско – подрињског кантона
Горажде
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Законом оснивају се кантонални органи управе, кантоналне
управе и кантоналне управне организације Босанско-подрињског кантона
Горажде (у даљем тексту: Кантон), утврђује њихов дјелокруг и уређују друга
питања од значаја за њихову организацију и функционисање.
Члан 2.
Рад органа управе заснива се
на: начелу законитости, транспарентности, јавности, одговорности, ефикасности, економичности, професионалној непристрасности и политичкој независности, уколико за одређене ситу-
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ације за неке од ових начела законом
није другачије одређено.
Члан 3.
(1) Управне и стручне послове из оквира надлежности Кантона врше
кантонална министарства, кантоналне управе и кантоналне управне организације предвиђене овим
Законом.
(2) Под управним и стручним пословима органа управе, управа и управних организација се подразумијева:
a) извршавање закона и других
прописа;
b) вршење управног надзора над
проведбом закона и других прописа;
c) доношење подзаконских прописа за проведбу закона и других прописа;
d) припремање прописа и давање
препорука из области законодавства;
e) давање одговора на питања органа законодавне и извршене
власти и правних и физичких
лица која се односе на њихове
надлежности;
f) праћење стања у областима за
које су основани и одговарање
за стање у тим областима;
g) обављање и других управних и
стручних послова одређних законом и другим прописима.
(3) Управне и стручне послове из своје
надлежности органи управе, управе и управне организације обављају самостално у границама утврђеним у уставу, закону и другим прописима.
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(4) У вршењу управних и стручних
послова из своје надлежности органи управе, управе и управне организације дужни су се руководити
превенцијом и смањењем корупције.

стручне послове који се односе на:
-

-

Члан 4.
У кантоналним министарствима, кантоналним управама и кантоналним управним организацијама, конститутивни народи биће пропорционално заступљени у складу са Уставом
Федерације и Уставом Кантона.
II - КАНТОНАЛНА МИНИСТАРСТВА,
КАНТОНАЛНЕ УПРАВЕ И
КАНТОНАЛНЕ УПРАВНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

-

-

-

Члан 5.
Кантонална министарства су:
a) Министарство за правосуђе, управу и радне односе,
b) Министарство за привреду,
c) Министарство за финансије,
d) Министарство за унутрашње
послове,
e) Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
f) Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту
околине
g) Министарство за образовање,
младе, науку, културу и спорт,
h) Министарство за борачка питања.
Члан 6.
Министарство за правосуђе, управу и радне односе врши управне и

-

-

праћење обављања послова судске управе и подузимање мјера
на унапређивању рада те управе;
праћење и проучавање стања и
појава у правосуђу у Кантону,
те предлагање и подузимање
потребних мјера у складу са законом;
праћење организације рада и
подузимање одговарајућих мјера у циљу обезбјеђивања материјалних услова за рад правосудних органа у Кантону;
сарадња ради унапређења организације и пословања судова на
простору Кантона;
праћење примјене прописа из
области кривичних и прекршајних санкција и извршења одлука судова, те предлагање и подузимање потребних мјера у складу са законом.
провођење поступка који претходи именовању нотара, постављењу замјеника нотара и вршиоца дужности нотара, као и
попуну мјеста нотарских помоћника, те рјешавање о њиховим
статусним питањима, када је то
законом и другим прописима
одређено, као и контролу испуњавања метеријално-техничких
претпоставки за рад нотара и
одређивање дана почетка рада
и радног времена нотара;
праћење примјене прописа из
области пружања и остваривања бесплатне правне помоћи те
предлагање и подузимање потребних мјера у складу са законом;
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-

-

-

-

-

-

-

-

праћење, организација и начин
рада органа управе и управних
организација Кантона и предлагање мјера за унапређење рада у организацији и раду органа управе и управних организација Кантона;
праћење примјене прописа о
општем и посебним управним
поступцима, канцеларијском пословању, радним односима државних службеника и намјештеника у кантоналним органима управе и управним организацијама, предлагање и подузимање потребних мјера те сачињавање одговарајућих анализа,
информација и извјештаја у вези с тим;
вршење управних и стручних
послова управљања људским ресурсима у складу са законима и
другим прописима;
регистрација удружења чије је
подручје дјеловања на подручју
кантона;
контрола усаглашености прописа који се доносе са Уставом,
правним системом и основним
принципима и стандардима изградње правног система;
осигуравање методолошког јединства у изради кантоналних
закона, других прописа и општих аката;
праћење, предлагање и провођење политике запошљавања из
надлежности кантона, регулисања услова заштите на раду, радних односа и права из радних
односа на тржишту рада;
праћење стања остваривања људских права гарантованих Уставом Кантона кроз сачињавање

-

-

-

-

одговарајућих анализа, информација и извјештаја;
давање сагласности о изради и
употреби печата;
припремање нацрта закона и
других прописа из надлежности Министарства;
рјешавање у управним стварима из надлежности Министарства;
вођење прописаних службених
евиденција;
инспекцијски надзор у областима из надлежности Министарства;
вршење других послова који су
Законом или другим прописом
стављени у надлежност овог
Министарства.
Члан 7.

(1) Министарство за привреду врши:
-

-

-

-

-

управне и стручне послове који
се односе на предлагање и провођење политике у области индустрије и енергетике;
праћење производње и предузимање одговарајућих мјера за
њено остваривање и унапређење, кориштење природних богатстава у складу са законом Федерације и Кантона;
утврђивање и праћење остваривања енергетског биланса, расподјелу и дистрибуцију енергије и енергената;
утврђивање програма геолошких истраживања заједно са ресорним министартсвима;
осигурање услова за развој и
унапређење пољопривреде, заштиту и кориштење пољопривредног земљишта, узгој, зашти-
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-

-

-

-

-

-

-

ту и унапређење шума, пошумљавање деградираних шума, крша и голети, шумске комуникације и експлоатацију шума;
организацију, надзор над радом ветеринарских установа и
организација, праћење здравственог стања животиња;
надзор над објектима који послују са сировинама и производима животињског поријекла;
вршење извјештајно прогнозних послова у заштити здравља
биља;
уређивање режима вода, заштиту вода и заштиту од штетног
дејства вода, заштиту од ерозија, бујица и елементарних непогода, хидромелиоризацију, кориштење вода у енергетске и рекреативне сврхе;
планирање водоприредних активности у области употребе и
заштите вода на подручју кантона, организацију, унапређење, израду праћење истраживачких пројеката у области водопривреде;
улагање страних лица у домаћа предузећа у складу са прописима Федерације и Кантона,
осигуравање услова за развој и
унапређење тржишних и економских односа у циљу обезбјеђења функционисања слободног кретања роба и капитала, унутрашњу трговину у Кантону и
економске односе са другим кантонима у Федерацији;
промет роба и услуга унутар
Кантона, балансирање и праћење снабдјевености Кантона, праћење и анализирање извоза и
увоза роба и услуга на подручју

-

-

-

-

-

-

-

Кантона, учешће у креирању
политике увоза и извоза у циљу
заштите производње унутар Кантона;
контролу цијена производа и
услуга у складу са законом, закључивање, праћење и изврашавење економских споразума Кантона са другим кантонима у
Федерацији;
стварање и примјену политике
кантоналног туризма, развој туристичких ресурса, креирање
политике и развоја рекреативних, рехабилитационих и других
центара, туристичко-пропагандну дјелатност;
угоститељство, предлагање и
провођење политике која се тиче регулисања и обезбјеђивања
саобраћаја, комуникација и транспортне инфраструктуре, обезбјеђивање услова за развој јавног саобраћаја и система комуникацијских веза на нивоу Кантона;
утврђивање програма и обезбјеђивање услова за цестовни саобраћај, примјењивање стручних
и научно-технолошких метода
у обезбјеђивању функционисања цестовног саобраћаја;
успостављање трајних привредних и саобраћајних веза са сусједним кантонима;
осигуравање рада и функционисање комуникационих веза и
уређења (ТВ, радио и других комуникационих веза);
подузетништво и управно рјешавање.

(2) У саставу Министарства за привреду су Дирекција за цесте и Канто-
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нална управа за шумарство.
a) Дирекција за цесте врши:
-

-

-

управне и стручне послове који
се односе на обезбјеђивање материјалних и других услова за
изградњу и реконструкцију, одржавање, заштиту и управљање
регионалним путевима;
одржавање, управљање и заштиту јавних саобраћајних површина;
друге управне и стручне послове утврђене законом.

30.јули/српањ 2013.

ши управне и стручне послове утврђене Уставом, законом и другим прописима који се односе на остваривање
надлежности Кантона у области финансија и то:
-

b) Кантонална управа за шумарство:

-

врши прикупљање података и
води базу података о стању и
развоју свих шума;
води катастар шума и шумског
земљишта на подручју кантона;
припрема Кантонални шумско
– развојни план,
прати динамику послова на изради шумско-привредних основа и њихову реализацију;
води евиденцију објеката за производњу и дораду шумског сјемена и произвођача шумског и
украсног дрвећа;
обавља послове извјештајно-дојавне службе;
прати степен оштећености шума;
обезбјеђује непосредну заштиту шума путем чуварске службе;
врши управне и стручне послове утврђене законским и подзаконским прописима.

-

-

-

-

-

-

Члан 8.
Министарство за финансије, вр-

-

-

-

-

планирање, израду и извршавање Буџета Кантона;
надзор Буџета;
успоставу и функционисање трезора Кантона;
управљање новчаним средствима;
управљање банковним рачунима Владе Кантона;
управљање плаћањима;
вођење јединственог рачуна трезора;
финансијско планирање и предвиђање новчаних токова;
успостава и одржавање централизованог обрачуна и исплате
плата;
вођење рачуноводства;
управљање рачуноводством;
финансијско извјештавање;
управљање јавним дугом;
праћење финансијских и кредитних односа са иностранством
у оквиру овлаштења Кантона, а
по пословима привредних субјеката и буџетских корисника са
свог подручја;
праћење и сагледавање новчаног и банкарског система у дјелу који регулише надлежност
Кантона;
порески систем и пореску политику Кантона;
систем такси из надлежности
Кантона;
интерна ревизија;
контрола свих буџетских средстава;
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-

-

-

-

-

контрола рачуноводствених докумената надлежних министарстава и буџетских корисника;
систем финансирања и формирања развојних фондова на нивоу Кантона;
систем финансирања општих и
друштвених потреба;
економско-финансијске
послове у вези са имовином Кантона;
израда нацрта и преднацрта закона и других прописа из своје
надлежности;
управно рјешавање те друге управне и стручне послове утврђене законом, који се односе на
надлежности Кантона у области финансија.

-

-

-

Члан 9.
(1) Министарство за унутрашње послове врши:

-

Управне и стручне послове који
се односе на провођење Устава
и закона Босне и Херцеговине,
Устава и закона Федерације Босне и Херцеговине и Устава и
закона Кантона у питањима унутрашњих послова и то:
послови издавања, поништавања и замјене личних карата и
јединственог матичног броја грађана и вођење евиденција;
послови издавања, поништавања и замјене путних исправа;
регистрација моторних возила;
послови издавања возачких и
саобраћајних исправа;
послови пријављивања и одјављивања и вођење евиденција о
пребивалишту и боравишту гр-

-

-

-

-

-

-

ађана;
чување другог примјерка матичних књига;
послови промјена личног имена и/или презимена, промјена
спола и други послови из области матичних књига који су прописима из ове области стављени у надлежност Министарства;
послови који се односе на држављањство, а који су по законима
и позаконским прописима из
области држављанства стављени у надлежност Министарства;
послови који се односе на агенције и унутрашње службе за заштиту људи и имовине који су
законом и другим прописима
из ове области стављени у надлежност Министартва;
инспекцијски надзор у областима из своје надлежности;
сарадња са другим министарствима унутрашњих послова кантона и другим органима у оквиру надлежности Министартва;
пружање помоћи органима управе и правним лицима која врше јавна овлаштења у складу са
законом;
други послови и задаци који су
стављени у надлежност Министарству у складу са овим и другим законима.

(2) У саставу Министарства за унутрашње послове је Управа полиције и
има својство кантоналне управе у
саставу кантоналног министарства.
(3) Управа полиције врши послове и
задатке полиције, осим послова ко-
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ји су у надлежности полиције Федерације Босне и Херцеговине или
других полицијских тијела или органа у Босни и Херцеговини:
-

-

-

-

-

-

-

заштита живота и имовине;
спречавање, откривање и истраге кривичних дијела и прекршаја који нису у искључивој надлежности осталих полицијских тијела у БиХ;
послове и задатке који се односе
на одржавање јавног реда и мира;
послове и задатке који се односе
на одржавање јавних скупова;
осигурање одређених личности
и објеката Кантона;
контрола и регулација саобраћаја на путевима Кантона те други послови у области саобраћаја који су стављени у надлежност Управе полиције Кантона;
послови издавања одобрења за
набављање, држање и ношење
оружја и муниције, контролу
набавке и вођење прописаних
евиденција;
контрола кретања наоружања и
војне опреме;
послови који се односе на област производње, промета и складиштења експлозивних, запаљивих и осталих опасних материја који су у надлежности Управе полиције Кантона;
вођење статистичких, оперативних и других службених евиденција потребних за обављање
задатака из надлежности Управе полиције у складу са важећим законима и прописима;
размјене информација са тужилаштвима, судовима и другим

-

-

-

-

полицијским органима у Босни
и Херцеговини;
сарадња са другим сигурносним агенцијама и другим релевантним органима и БиХ у оквиру надлежности Управе полиције;
пружање помоћи другим државним органима и правним лицима којима је повјерено вршење
јавних овлаштења у складу са
посебним прописима;
други послови и задаци које
Министарству повјере тужилаштва у БиХ;
други послови и задаци утврђени законима и прописима.
Члан 10.

Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице врши управне и стручне послове који се односе на остваривање
надлежности Кантона у области социјалне политике, здравства, расељених
лица и избјеглица и то:
-

-

-

-

предлагање и провођење социјалне политике и успостава служби социјалне заштите;
успостава и функционисање система социјалне заштите, дјечије заштите и заштите цивилних
жртава рата;
остваривање социјално-заштитних права грађана и права по
Закону о социјалној заштити,
заштити цивилних жртава рата
и заштити породице са дјецом;
предлагање и планирање материјалних и других претпоставки за остваривање система социјалне и дјечије заштите, те за-
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-

-

-

-

-

-

-

штите цивилних жртава рата у
складу са законским и другим
прописима из ове области;
провођење Закона о социјалној
заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице
са дјецом;
координација у провођењу бриге о корисницима социјалне
заштите (дјеце без родитељског
старања, дјеце ометене у психофизичком развоју, васпитно занемарене и васпитно запуштене дјеце, дјеце чији је развој ометен породичним приликама, одраслих,
старих и немоћних лица без породичног старања, лица са инвалидитетом, материјално необезбијеђених и за рад неспособних лица,
лица са друштвено неприхватљивим понашањем и других лица у
стању социјалне потребе);
планирање и програмирање рада установа социјалне заштите;
сарадња са невладиним организацијама, хуманитарним организацијама и институцијама из
области социјалне заштите;
предлагање и провођење политике здравствене заштите становништва на подручју кантона, успостављање здравствене
заштите становништва у здравственим установама Кантона;
стварање услова за рад секундарне здравствене заштите становништва, предлагање оснивања јавних установа у области
здравства;
осигуравање примарне и превентивне здравствене заштите и
праћење здравственог стања становништва;
осигурава остваривање права

-

-

-

-

-

-

-

из области здравственог осигурања у складу са Законом о здравственом осигурању;
организује полагање стручног
испита пред испитном комисијом кантоналног министарства,
за здравствене раднике који су
завршили средњу школу здравственог усмјерења;
води првостепени управни поступак, који се односи на оцјену
испуњености услова за рад приватних здравствених установа,
ординација и апотека, те у складу с тим издаје рјешења којим
одобрава њихов рад;
обезбјеђивање прехране и задовољавање других животних потреба расељених лица и повратника;
организовање и функционисање колективних смјештаја;
предузимање мјера за одржив
повратак;
вођење одговарајуће евиденције и документације, те координацију и усклађивање програма
хуманитарне помоћи за расељена лица и избјеглице;
обезбјеђује сарадњу са хуманитарним и другим владиним и
невладиним организацијама који прате процес повратка;
сарађује са надлежним органима те клубовима, удружењима
и грађанима исељених из БиХ
са подручја Кантона, те учествује у координацији активности
у области привредне, културне,
образовне сарадње и информисања;
припремање преднацрта, нацрта и приједлога закона и других
прописа из области социјалне
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-

-

-

политике, здравства, расељених
лица и избјеглица;
води поступак за избор и предлаже Влади Кантона чланове за
именовање управних одбора јавних здравствених установа и
јавних установа социјалне заштите, чији је оснивач Скупштина Кантона;
надзор над радом јавних установа из области социјалне и дјечије заштите и области здравства;
управно рјешавање, вршење
других управних и стручних
послова утврђених законом који се односе на надлежност Кантона у области социјалне политике, здравства, расељених лица и избјеглица.

-

-

-

-

-

Члан 11.
(1) Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине
врши управне и стручне послове
који се односе на:
-

-

-

просторно планирање, изградњу и уређење земљишта на кантоналном нивоу;
припремање програма за доношење просторне и урбанистичке документације;
регулисање и осигурање просторног планирања и урбанистичког уређења, припремањем
развојних планова (просторни
план, урбанистички план), као и
проведбених планова (зонинг
план, регулациони план, урбанистички пројекат) и друге планске
документације и програме за
њихово провођење на кантона-

-

-

-

-

лном нивоу;
припремање прописа о приступању, доношењу и провођењу
просторне и урбанистичке документације и других аката из
своје надлежности;
регулисање уређења и кориштења кантоналног земљишта из
своје надлежности;
давање стручних мишљења у
поступку одобравања грађења
за потребе вишег новоа власти;
регулисање и заштиту културно-хисторијског и природног
насљеђа на кантоналном нивоу;
координисање рада са ресорним министарствима у Влади
Кантона на изради и утврђивању концепта и програма обнове и развоја Кантона, као и са
хуманитарним организацијама
чија се дјелатност односи на обнову ратом порушених објеката
и изградњу инфраструктурног
система;
координацију и помоћ општинама у изради програма обнове
и развоја, те судјеловање у утврђивању глобалне стратегије
развоја Федерације и Кантона;
предлагање и провођење политике управљања, заштите и унапређења околине;
утврђивање и заштита добара у
општој употреби, те добара од
општег интереса из надлежности рада из надлежности Кантона (културно-хисторијски, рекреативни, туристички, спортски
центри);
заштита околине од штетних
утицаја (тло, вода, ваздух, биосфера, изграђена околина, заштита
од буке);
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-

-

-

-

-

-

предлагање и провођење политике која се тиче регулисања и
задовољавања комуналних потреба грађана и јавних служби;
надзор над задовољавањем комуналних потреба-програмирање изградње и функционисање
комуналне инфраструктуре од
примарног значаја за Кантон;
предлагање и провођење стамбене проблематике, укључујући
и регулисање и обезбјеђење становања;
припремање нацрта и приједлога закона и других прописа из
своје надлежности;
управно рјешавање (у првом степену, као и рјешавање по изјављеним жалбама);
вршење других управних и стручних послова утврђених законом који се односе на надлежност Кантона у овој области.

(2) У саставу Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине је Кантонални стамбени
фонд као управна организација.
(3) Кантонални стамбени фонд обавља стручне и управне послове који
се односе на:
-

-

-

организовање одржавања стамбених зграда и станова на којима постоји право власништва
Кантона;
праћење рада управитеља стамбених зграда, као и регулисање
односа између управитеља и кућних савјета;
утврђивање програма изградње
и инвестирања изградње станова, односно учествовање у припреми услова и критерија за ут-

-

-

-

-

-

-

врђивање стандарда изградње
станова;
припрема и израда техничке
документације за изградњу, санацију и реконструкцију стамбених и других објеката у имовини Кантона;
праћење реализације пројеката
изградње, санације и реконструкције објеката у имовини Кантона;
прикупљање средстава остварених продајом станова, као и прикупљање средстава за текуће и
инвестиционо одржавање и изградњу нових станова;
вођење активности на уређивању грађевинског земљишта за
изградњу станова;
вршење стручних послова уговарања изградње и куповине станова;
вођење активности у вези с издавањем станова у закуп;
вођење регистра станова.
Члан 12.

(1) Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт, врши
управне и стручне послове који се
односе на:
-

-

-

предлагање и провођење образовне политике;
предшколско, основно и средње образовање и одгој те високо
образовање;
образовање одраслих те образовање и одгој у домовима ученика;
регулисање и обезбјеђење услова за образовање;
обезбјеђење услова за смјештај
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ученика и студената и учешће
у рјешавању питања њиховог
стандарда;
утврђивање педагошких стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава за
предшколско, основно и средње образовање и одгој, високо
образовање те домове ученика;
нострификацију и еквиваленцију иностраних школских свједоџби и диплома,
доношење наставних планова и
програма за предшколско, основно и средње образовање и одгој;
научноистраживачки рад на унапријеђењу одгојно-образовног
рада;
уџбеничку литературу за основно и средње образовање;
прописивање услова, давање сагласности и предлагање оснивања установа из надлежности
Министарства;
вођење евиденције о оснивању
и брисању одгојно-образовних
установа;
предлагање и провођење политике у области техничке културе;
развој и афирмација техничке
културе;
подстицање на стваралачки научни рад, технички одгој и образовање;
унапређивање иноваторства;
ширење научних и техничких
достигнућа;
афирмација техничких спортова и научно и техничко оспособљавње грађана;
предлагање и провођење политике у области науке;

-

-

-

-

-

-

-

-

развој научноистраживачке дјелатности;
слобода и аутономија стваралаштва;
примјена међународних стандарда и међународних мјерила
квалитета у области науке;
сарадња с домаћим и међународним институцијама у области науке и истраживања;
повезаност са системом високог
образовања;
заштита интелектуалног власништва, људских права, те личне
и опште сигурности;
предлагање и провођење политике у области културе;
стварање могућности за развој
културних дјелатности на подручју кантона;
обезбјеђење услова за стварање,
преношење и доступност културних вриједности;
очување културног наслијеђа и
природног наслијеђа;
афирмација културних вриједности Кантона у земљи и свијету у оквиру укупних вриједности Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине;
одгој за културу и образовање
кадрова за позиције у области
културе;
културолошка истраживања;
предлагање и провођење политике у области спорта;
вођење регистра правних и физичких лица у области спорта;
организација спорта и спортских такмичења и приредби;
предлагање и провођење политике у области безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини у дијелу којем су
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-

-

-

-

утврђене надлежности Министарства;
предлагање мјера пружања подршке младима на основу Закона о младима у Федерацији
БиХ;
надзор над законитошћу рада
институција које имају јавна овлаштења;
израда преднацрта уставних
амандмана, те израда преднацрта, нацрта и приједлога закона, других прописа и општих
аката;
инспекцијски надзор из надлежности Министарства;
вршење и других управних и
стручних послова утврђених законом који се односе на надлежности Кантона у овој области.

(2) У саставу Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт је Педагошки завод, као управна
организација.
(3) Педагошки завод обавља стручне и
управне послове који се односе на:
-

-

-

утврђивање приједлога концепције образовно – одгојних установа, наставних
планова и програма, педагошких стандарда и норматива опреме, средстава и учила за предшколске, специјалне, основне
и средње школе, домове ученика, које доноси Министарство;
остваривање стручног надзора
над организацијом рада одгојно – образовних установа у извођењу наставе и других облика
организовања рада наставника,
одгајатеља, стручних сарадника, сарадника и директора;

-

-

-

-

-

-

доношење методологије израде
и реализовања годишњег програма рада одгојно – образовних
установа;
доношење програма стручног
усавршавања наставника стручних сарадника и сарадника у
одгојно – образовним установама;
утврђивање приједлога плана,
критерија и мјерила уписа ученика у први разред средње школе;
доношење програма професионалне оијентације ученика;
праћење и вредновање наставних планова и програма, уџбеника и приручника, педагошких стандарда и норматива;
информативно-аналитичка дјелатност;
израда информација, извјештаја, анализа за потребе Министарства и других институција, издавање публикација;
други послови у складу са законом и другим прописима.
Члан 13.

Министарство за борачка питања врши:
-

управне и стручне послове који
се односе на заштиту бораца и
бораца других ослободилачких
ратова и учесника ослободилачких покрета, ратних и мирнодопских војних инвалида и чланова породица погинулих, умрлих и несталих бораца, као и
умрлих ратних и мирнодопских војних инвалида на подручју
кантона (у даљем тексту: борци);
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-

-

-

-

-

-

-

-

утврђивање политике и припремање закона и других прописа
којима се одређују услови за остваривање допунских права бораца, провођење јединствене политике и системских закона из
области борачко-инвалидске заштите;
остваривање права на личну и
породичну инвалиднину и друге видове социјалне заштите;
одржавање и заштита споменобиљежја, шехидских мезарја и
борачких гробаља;
одлучивање у другостепеном
управном поступку по жалбама и поступку ревизије првостепених управних аката којима се
одлучује о основним, допунским и другим правима бораца;
образовање и рад љекарских
комисија за утврђивање процента војног инвалидитета;
осигурање и контролу намјенског трошења средстава;
координацију и усклађивање
рада општинских органа управе из ове области;
сарадњу и координацију рада
са Министарством за социјалну
политику, здравство, расељена
лица и избјеглице и другим министарствима у вршењу послова из своје надлежности;
осигурање средстава и других
видова помоћи борцима;
припремање нацрта закона и
других прописа из своје надлежности;
надзор над радом удружења из
своје надлежности;
друге управне и стручне послове утврђене законом, који се односе на надлежност Кантона у

овој области.
Члан 14.
Самосталне кантоналне управе
су:
a) Кантонална управа за инспекцијске послове,
b) Кантонална управа за цивилну
заштиту.
Члан 15.
Кантонална управа за инспекцијске послове врши инспекцијски надзор у областима у којима је обављање
инспекцијског надзора законским прописима дато у надлежност Кантоналне
управе за инспекцијске послове.
Члан 16.
Кантонална управа за цивилну
заштиту врши управне и стручне послове:
-

-

-

-

-

организује, припрема и прати
функционисање заштите и спашавања на подручју кантона;
израђује процјену угрожености
за подручје кантона;
припрема програм развоја заштите и спашавања од природних и других несрећа кантона;
предлаже план заштите од природних и других несрећа кантона;
прати стање припрема заштите
и спашавања и предлаже мјере
за унапређење организације и
оспособљавања цивилне заштите кантона и општина;
организује и прати реализовање обуке носилаца цивилне заштите;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

организује и координира провођење мјера заштите и спашавања те организује и проводи
послове заштите од пожара и
ватрогаство;
организује кантонални оперативни центар цивилне заштите
и обезбјеђује његов рад;
предлаже програме заједничких и самосталних вјежби и израду елабората за извођење вјежби припадника цивилне заштите, органа управе, привредних
друштава и других правних лица из области заштите и спашавања;
предлаже и подузима мјере за
попуну људством штабова, јединица цивилне заштите и служби заштите и спашавања те
њихово опремање материјално
– техничким средствима;
припрема прописе у области
заштите и спашавања из надлежности кантона;
организује и проводи обуку становништва и пружа помоћ службама цивилне заштите општина у вршењу послова из њихове надлежности;
врши инспекцијски надзор из
области заштите и спашавања;
води прописане евиденције и
врши друге послове заштите и
спашавања, у складу са законом, другим прописима и општим актима.
предузима одговарајуће мјере и
активности на организовању и
провођењу заштите од пожара
и ватрогаства на подручју кантона,
израђује процјену угрожености
од пожара од занчаја за кантон,

-

-

-

-

-

-

у оквиру процјене угрожености
од природних и других несрећа
за подручје кантона, уз учешће
кантоналних министарстава;
у оквиру програма развоја заштите и спашавања од природних и других несрећа кантона,
уређује питања која се односе
на развој заштите од пожара и
ватрогаства од значаја за кантон;
уређује план заштите од пожара кантона, у сарадњи са кантоналним министарствима;
остварује сарадњу са општинским и градским служабама цивилне заштите на подручју кантона о питањима од значаја за
кантон и тим службама пружа
стручну и другу помоћ у области заштите од пожара и организовања професионалних ватрогасних јединица општине и града;
организује, припрема и проводи све послове који се односе на
оснивање заједничке професионалне ватрогасне јединице кантона и предузима мјере на њеној попуни људством и планирању и набавци ватрогасне опреме, техничких и других средстава неопходних за рад и функционисање те јединице;
предузима и предлаже мјере у
области организовања и провођења стручне обуке и оспособљавања припадника ватрогасне
јединице и других лица за потребе ватрогаства, у складу са овим Законом и прописима Кантона;
пружа стручну и другу помоћ
добровољним ватрогасним дру-
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-

-

-

-

штвима формираним на подручју кантона на њиховом оспособљавању за вршење послова
из њихове надлежности од значаја за заштиту од пожара и ватрогаство, и остварује посебну
сарадњу са правним лицима која су формирала ватрогасне јединице ради рјешавања питања
од заједничког интереса за ватрогаство;
врши инспекцијски надзор из
области заштите од пожара и
ватрогаства, у складу са овим
Законом;
врши координацију послова у
области деминирања и уклањања НУС-а са надлежним органима и општинским службама
цивилне заштите;
остварује одговарајућу сарадњу
са Федералном управом цивилне заштите, као и са кантоналним управама цивилне заштите
сусједних кантона о питањима
од заједничког интереса за заштиту од пожара и ватрогаство;
врши и друге послове из области заштите од пожара и ватрогаства, у складу са овим законом и послове који се прописом
кантона ставе у надлежност управе.
Члан 17.
Самосталне управне организац-

послове из надлежности Кантона који
се односе на:
-

-

-

-

-

Члан 19.
Дирекција робних резерви врши управне и стручне послове који се
односе на:
-

ије су:

-

а) Архив Кантона,
б) Дирекција робних резерви,
ц) Завод за бесплатну правну помоћ.

-

Члан 18.
Архив Кантона врши стручне

евидентирање, преузимање, сређивање, обраду, заштиту и употребу укупне архивске грађе и
регистарског материјала;
развој архивске дјелатности у
Кантону;
мјере осигурања и заштите архивске грађе;
стручни надзор над заштитом
регистарског материјала и архивске грађе и одабир архивске
грађе из регистарског материјала;
издавање увјерења, потврда и
других званичних исправа о
чињеницама и доказима који се
налазе у грађи коју чува;
стручно усавршавање службеника архивске грађе;
научноистраживачки,
публицистички рад у архивској
дјелатности;
и други стручни послови прописани законом.

-

набавку, размјештај, обнављање, чување и употребу робних
резерви Кантона;
провођење мјера ради интервенције на тржишту;
подузимање мјера отклањања
поремећаја у снадбијевању проузрокованих природним непогодама и другим вандредним
приликама;
ускладиштење, чување и дист-
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-

-

-

-

-

-

рибуција роба намијењених као
хуманитарна помоћ, социјална
и друга давања, запримљена од
стране других органа у Федерацији БиХ и Кантону;
ускладиштење и чување роба
одузетих у инспекцијском надзору на подручју Кантона;
набавка и дистрибуција енергената који се користе за загријавање радних просторија кантоналних институција и органа;
сарадња са органима за робне
резерве у Федерације БиХ, другим кантонима, општинама и
привредним друштвима;
израда и доношење приједлога
и нацрта аката из надлежности
рада Дирекције;
израда анлитичких, информативних и других материјала из
области Дирекције;
чување и употреба робних резерви Кантона;
провођење мјера ради интервенција на тржишту;
зановљавање робних резерви;
сарадња са органима за робне
резерве у Федерацији, другим
кантонима, општинама и привредним друштвима.
Члан 20.

Завод за бесплатну правну помоћ врши стручне послове пружања
правне помоћи физичким лицима према условима прописаним законом који се односе на:
-

опште информације о правима
и обавезама,
помоћ при попуњавању образаца за остваривање права на бе-

-

-

-

сплатну правну помоћ,
правне савјете,
правну помоћ при састављању
свих врста писмена,
заступање пред органима управе и другим органима и институцијама,
заступање на суду,
сачињавање апелација,
правна помоћ у поступцима мирног рјешавања спора (медијација),
и други стручни послови прописани законом.

III - СЈЕДИШТЕ КАНТОНАЛНИХ
МИНИСТАРСТАВА,
КАНТОНАЛНИХ УПРАВА
И КАНТОНАЛНИХ УПРАВНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 21.
(1) Сједиште кантоналних министарстава, кантоналних управа и кантоналних управних организација је у
Горажду.
(2) Влада може одлучити да поједина
тијела кантоналне управе могу имати сједиште ван Горажда.
IV - РУКОВОЂЕЊЕ КАНТОНАЛНИМ

МИНИСТАРСТВИМА,
КАНТОНАЛНИМ УПРАВАМА
И КАНТОНАЛНИМ УПРАВНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 22.
Руковођење кантоналним министарством и кантоналним управама и
управним организацијама врши се на
начин прописан Законом о организа-
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цији органа управе у ФБиХ.
Члан 23.
(1) Унутрашња организација кантоналних министарстава и кантоналних управа и управних организација утврђује се Правилником о унутрашњој организацији.
(2) Правилник о унутрашњој организацији израђује се и доноси на начин прописан Законом о организацији органа управе ФБиХ и кантоналним прописима.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Даном ступања на снагу овог
Закона престаје да важи Закон о кантоналним министарствима и другим
тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5/03, 8/04, 6/10 и
13/12).
Члан 25.
(1) Ступањем на снагу овог Закона, у
складу са дјелокругом утврђеним
овим законом, настављају да раде:
a) Министарство за правосуђе, управу и радне односе,
b) Министартво за привреду,
c) Министарство за финансије,
d) Министартво за унутрашње послове,
e) Министартво за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
f) Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту
околине,

30.јули/српањ 2013.
g) Министарство за образовање,
младе, науку, културу и спорт,
h) Министартво за борачка питања.
(2) Ступањем на снагу овог Закона,
настављају да раде управе и управне организације у саставу министарстава, у складу са дјелокругом
утврђеним овим Законом:
a) Дирекција за цесте у саставу
Министартва за привреду,
b) Кантонална управа за шумарство у саставу Министартва за
привреду,
c) Управа полиције у саставу Министарства за унутрашње послове,
d) Кантонални стамбени фонд у
саставу Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине,
e) Педагошки завод у саставу Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт.
Члан 26.
(1) Ступањем на снагу овог Закона, у
складу са дјелокругом утврђеним
овим Законом, настављају да раде
самосталне управе и самосталне
управне организације:
a) Кантонална управа за инспекцијске послове,
b) Кантонална управа за цивилну
заштиту,
c) Архив кантона,
d) Дирекција робних резерви.
Члан 27.
(1) Завод за бесплатну правну помоћ
из члана 17. став 1. тачка 3. и члана
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20. овог Закона почиње са радом
доношењем Закона о бесплатној правној помоћи Босанско-подрињског кантона Горажде и именовањем
директора Завода.
(2) У року од 15 дана од дана именовања, директор Завода је дужан донијети Правилник о унутрашњој организацији Завода.
Члан 28.
Органи, управе и управне организације су дужне ускладити правилнике о унутрашњој организацији са
одредбама овог Закона најкасније у
року од 30 дана од ступања на снагу
овог Закона.
Члан 29.
Овај Закон ступа на снагу наредног дана од објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“.
Број:01-02-564/13
29.07.2013.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

676
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 допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде, који је донијела
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 25. редовној сједници, одржаној 29. јула 2013. године.
Број:02-02-350/13
29.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

677
На основу поглавља IV одјељак
А. члана 23. тачка б) Устава Босанскоподрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 8/98, 10/00 и
5/03) и члана 106. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде на 25. редовној
сједници, одржаној 29. јула 2013.године, д о н о с и:

ЗАКОН
О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА
БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА
ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
У БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОМ
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА
БРАНИЛАЦА И ЧЛАНОВА
ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА
У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ

Овим Законом уређују се права,
услови и поступак за остваривање права, кориштење и престанак права, средства за финансирање права, као и друга питања од значаја за остваривање
права ратних војних инвалида и члан-
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ова њихових породица, чланова породица шехида - погинулих, умрлих и
несталих бранилаца, добитника ратних признања и одликовања и чланова
породица погинулих, умрлих и несталих добитника ратног признања и одликовања, ратних војних заробљеника
и демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица, као лица заслужних у одбрамбено-ослободилачком
рату са подручја Босанско – подрињског кантона Горажде (у даљем тексту:
Кантон), а у складу са расположивим
буџетским средствима планираним за
одређено право, с тим што средства за
остваривање права утврђених овим Законом не могу бити мања од 5% извршења Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде у претходној години.
Одредбе овог Закона се примјењују и на лица из става 1. овог члана
која немају пребивалиште, односно
боравиште на подручју Кантона, а остварила су повратак у Републику Српску у општинама Фоча, Чајниче, Рудо, Вишеград, Рогатица, Пале и Ново
Горажде, с тим да су на дан потписивања “Општег оквирног споразума за
мир у БиХ”(14.12.1995.године) имала
боравиште на подручју Кантона.
Члан 2.
У складу са одредбама Закона о
правима бранилаца и чланова њихових породица («Службене новине Федерације БиХ» број: 33/04, 56/06, 70/07
и 9/10), Закона о посебним правима
добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица
(«Службене новине Федерације БиХ»
број: 70/05, 61/06 и 9/10) код регулисања права и погодности која се тичу
бранилаца и чланова њихових пород-
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ица, утврђених овим Законом и другим прописима на подручју Кантона,
користе се сљедећи појмови и дефиниције:
Браниоцем се сматра припадник Армије Републике Босне и Херцеговине, Хрватског вијећа одбране и полиције надлежног органа унутрашњих
послова (у даљем тексту: Оружане снаге) који је учествовао у одбрани Босне
и Херцеговине (почетак агресије на
општину Равно) од 18.09.1991. до 23.12.
1996.године, односно до престанка непосредне ратне опасности и који је демобилисан рјешењем надлежног војног органа, као и лице које је учествовало у припреми за одбрану и у одбрани
Босне и Херцеговине у периоду прије
18.09.1991.године, а које је ангажирано
од надлежних органа.
Под учешћем у одбрани Босне
и Херцеговине, у смислу става 2. овог
члана, подразумијева се учешће у оружаном отпору и дјеловање у директној
вези са пружањем отпора.
Добровољцем и организатором
отпора сматра се припадник војних јединица који је учествовао у припреми
за одбрану и у одбрани Босне и Херцеговине, у периоду до 19.06.1992.године, као и друго лице које није било
војни обвезник у вријеме добровољног
ступања у Оружане снаге и остао непрекидно у јединицама до краја рата,
или је раније демобилисан од надлежног војног органа;
Ветераном се сматра лице које
је ступило у јединице из става 2. овог
члана, од 18.09.1991. до 31.12.1992.године и остало непрекидно до 23.12.1995.
године, или раније демобилисано од
надлежног војног органа;
Учесником рата сматра се свако
лице које је у саставу Оружаних снага
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из става 2. овог члана провело најмање
једну годину дана непрекидно у периоду од 20.06.1992. до 23.12.1995.године;
Члан породице шехида, погинулог, умрлог, несталог браниоца и
умрлог ратног војног инвалида, у смислу овог Закона, је корисник права на
породичну инвалиднину, на основу
коначног рјешења надлежног органа,
издатог у складу са важећим Федералним прописима из области борачко –
инвалидске заштите;
Ратни војни инвалид, у смислу
овог Закона, је држављанин Босне и
Херцеговине који је вршећи војне и друге дужности за циљеве одбране у саставу Оружаних снага, учествујући у
одбрани Босне и Херцеговине у периоду и под условима и околностима из
члана 2. став 2. овог Закона, задобио
рану, повреду, болест или погоршање
болести, па је због тога наступило оштећење његовог организма најмање за
20%;
Ратни војни инвалид је и држављанин Босне и Херцеговине који је по
наређењу или налогу надлежног војног органа или органа управе надлежног за послове одбране и државне сигурности, под условима и околностима
из претходног става, задобио рану, повреду, болест или погоршање болести,
па је због тога наступило оштећење његовог организма најмање за 20%;
Ратни војни инвалид је и лице
које је у периоду и под условима и околностима из ставова 2. и 3. овог члана
било ратни заробљеник и задобило
рану, повреду, болест или погоршање
болести, па је због тога наступило оштећење његовог организма најмање за
20%;
Ратни војни инвалид је и странац код кога је наступило оштећење ње-
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говог организма под околностима и
условима из ставова 2, 3. и 4. овог члана;
Добитником ратног признања
или одликовања, у смислу овог Закона, сматра се држављанин Босне и Херцеговине, који је у периоду из члана
2. овог Закона, више пута исказао личну храброст, пожртвованост и лични
допринос у борби за одбрану и ослобођење Босне и Херцеговине, односно
који се нарочито истакао у оружаном
супротстваљању агресору или који је
допринио проширењу слободних дијелова Босне и Херцеговине, па му је у
складу са прописима додјељено ратно
признање или одликовање:
Значка “Златни љиљан”
Ред хрватског тролиста
Орден слободе
Ред бана Јелачића
Орден хероја ослободилачког рата
Ред Николе Шубића Зрињског
Орден ослобођења
Ред кнеза Домагоја с огрлицом
Орден златног грба са мачевима
Ред хрватског плетера
Орден златног љиљана са златним
вијенцем
Орден златног љиљана са сребреним
вијенцем
Медаља за храброст
Медаља побједе
Медаља отпора
Медаља за војне заслуге
Полицијска медаља за храброст
Златна полицијска значка – звијезда
Сребрена полицијска звијезда
Сребрени штит
Члан 3.
Чланови породице лица из члана 2. овог Закона су:
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1. брачни партнер, дјеца рођена у браку и ван брака (ужа породица);
2. усвојена дјеца, као и пасторчад која
живе у заједничком домаћинству са
лицима из претходног члана;
3. родитељи и усвојилац;
4. очух и маћеха који живе у заједничком домаћинству са лицима из претходног члана;
5. дјед и нена – по оцу и по мајци који
су се старали о подизању и васпитању лица од кога изводе право и
са којим живе у заједничком домаћинству и који су живјели у заједничком домаћинству са лицима из
претходног члана непосредно прије његовог ступања у Оружане снаге под условом да нема лица из тачки 1, 2, 3. и 4. овог става;
6. малољетна браћа и сестре, као и
браћа и сестре неспособни за привређивање, а чија је неспособност
наступила прије 15. године живота,
ако заједно живе са лицем из претходног члана и уколико немају родитеље, односно чланове уже породице;
7. ванбрачни партнер лица из претходног члана са којим живи у заједничком домаћинству најмање три
године или краће, ако имају заједничко дијете.
Члан 4.
Заједничко домаћинство, у смислу овог Закона, сматра се заједница
живота, становања, привређивања и трошења остварених прихода.
Члан 5.
Са борцима – бранитељима у
смислу овог Закона, изједначени су у

правима учесници народно-ослободилачког антифашистичког рата 19411945. године, чији је статус утврђен рјешењем надлежног органа.
II ПРАВА
Члан 6.
Лица из члана 2. овог Закона
имају, према начину и обиму утврђеним овим Законом, сљедећа права:
1. Здравствена заштита;
2. Бањско и климатско лијечење;
3. Накнада путних трошкова и трошкова за лијечење у иностранству;
4. Права по основу преостале радне
способности;
5. Партиципација трошкова за набавку лијекова који нису на есенцијалној листи;
6. Новчана накнада за вријеме незапослености;
7. Стимулативне мјере и предност при
запошљавању;
8. Предност при кориштењу програма Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде;
9. Стимулативне мјере при запошљавању и самозапошљавању;
10. Предност при закупу и откупу пословног простора;
11. Остваривање пензије под повољнијим условима;
12. Првенство уписа у образовне установе и бесплатно школовање;
13. Стипендирање;
14. Предност при смјештају у ђачке и
студентске домове;
15. Право на бесплатне обавезне уџбенике за редовно школовање;
16. Стамбено збрињавање и помоћ у
стамбеном збрињавању;
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17. Право на партиципацију трошкова
за прикључак на инфраструктуралне мреже (вода, електрична енергија);
18. Право на стан у власништво;
19. Уклањање архитектонско - урбанистичких баријера за улазак и кретање по стану у инвалидским колицима;
20. Приоритет у додјели средстава за
повратак и одржив повратак;
21. Партиципација трошкова накнаде
за додијељено грађевинско земљиште на кориштење и накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта;
22. Бесплатна и повлаштена вожња;
23. Партиципација трошкова џеназе/
сахране;
24. Једнократна помоћ;
25. Подизање нишана - надгробних
споменика и спомен-обиљежја;
26. Партиципација у учешћу на спортским такмичењима у инвалидском спорту;
27. Посебна права добитника ратних
признања и одликовања;
28. Друга права у складу са посебним
прописима;
29. Основно обезбјеђење
30. Финансирање борачких организација чији су чланови лица из члана
2.овог Закона и финанасијска подршка борачким удружењима за пројекте и активности који доприносе
побољшању статуса борачких популација.
У остваривању наведених права, приоритет под једнаким условима
у оквиру борачке категорије којој припадају (демобилисани браниоци, ратни војни инвалиди, чланови породице
шехида - погинулог, умрлог и нестал-
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ог браниоца), имају добитници ратних
признања и одликовања и чланови породице погинулог, умрлог и несталог
добитника ратног признања и одликовања.
1. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Члан 7.
Право на здравствену заштиту
лица из члана 1. овог Закона и чланови њихових породица, остварују у складу са одредбама Закона о здравственој заштити («Службене новине Федерације БиХ» број: 46/10) и Закона о здравственом осигурању («Службене новине Федерације БиХ» број: 30/97,
7/02, 7/08 и 48/11).
Средства за реализовање права
на здравствену заштиту из става 1. овог члана осигуравају се за осигурана
лица из средстава обавезног здравственог осигурања, а за неосигурана лица
која се не могу осигурати по неком другом основу, обвезник уплате доприноса за здравствено осигурање је Министарство за борачка питања Босанскоподрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Министарство).
Лица из члана 2. овог Закона и
чланови њихових породица, повратници у Републику Српску, имају право
на обавезан вид здравствене заштите
према Споразуму о начину и поступку
кориштења здравствене заштите осигураних лица на територији Босне и
Херцеговине, ван подручја ентитета
односно Дистркта Брчко коме осигурано лице припада (“Службени гласник БиХ”, број: 30/01), а уколико не могу право остварити према Споразуму,
имају право на обавезан вид здравствене заштите у најближој општини у Фе-
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дерацији, уколико то право не могу
користити у здравственој установи у
мјесту свог пребивалишта.
Члан 8.
Надлежна Кантонална здравствена установа, уколико није формирала, дужна је формирати посебну службу за праћење, превенцију и лијечење лица из члана 2. овог Закона обољелих од посттрауматског стресног поремећаја.
Члан 9.
Лица из члана 2. овог Закона и
чланови њихових породица, уколико
статус осигураног лица не могу остварити по неком другом основу, остварују то право по овом Закону.
Члан 10.
Скупштина Кантона посебним
прописом уређује учешће Завода здравственог осигурања Кантона у финансирању ортопетских помагала, те
обезбјеђењу потребних лијекова и санитетског материјала за ратне војне инвалиде који су неопходни за лијечење
посљедица од рана, повреда, озлиједа
или обољења задобијених током учешћа у одбрани Босне и Херцеговине, у
пуном износу.
О проширеном обиму права за
лица из члана 2. овог Закона посебан
пропис доноси Скупштина Кантона
на приједлог Владе.
Члан 11.
Лица из члана 2. овог Закона
ослобађају се од обавезе личног учеш-
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ћа осигураних лица у трошковима кориштења здравствене заштите и сношењу трошкова лијечења на територији кантона.
1.1. Услови и начин кориштења
права на здравствену заштиту
Члан 12.
Лицима из члана 2. овог Закона и члановима њихових породица се
под условима утврђеним овим Законом, обезбјеђује здравствена заштита из
обавезног здравственог осигурања која
се проводи као:
-

примарна,
специјалистичко-kонсултативна,
болничка.
Члан 13.

Право на здравствену заштиту
из обавезног здравственог осигурања
лица из члана 2. овог Закона могу остварити под сљедећим условима:
1. Да не могу бити здравствено осигурани код послодавца по основу радног односа;
2. Да се не баве регистрованом самосталном привредном, занатском или
пољопривредном дјелатношћу, односно да нису обвезници личног
учешћа у здравственој заштити из
обавезног здравственог осигурања;
3. Да не могу остварити право на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања према прописима пензијско-инвалидског осигурања;
4. Да не могу остварити право на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања према прописима Завода за запошљавање,;
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5. Да им члан породичног домаћинства није носилац здравственог осигурања по основама наведеним у
тачкама од 1. до 4. овог члана.
Члан 14.
Општинска Служба надлежна
за борачко-инвалидску заштиту (у даљем тексту: првостепени орган), према
мјесту пребивалишта подносиоца захтјева, рјешава у првом степену о праву
на здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања према овом
Закону, уколико није другачије регулисано другим прописом.
Рјешење из претходног става
првостепени орган је дужан донијети
у року од 30 (тридесет) дана од дана
подношења захтјева.
За признавање права на здравствену заштиту, првостепени орган ће,
у складу са одредбама Закона о управом поступку, обезбиједити доказе о
испуњавању услова из чланова 7. и 9.
овог Закона.
Првостепени орган води комплетну евиденцију о корисницима којима је признато право на здравствену
заштиту из обавезног здравственог осигурања према овом Закону и доставља Министарству мјесечне збирне извјештаје о броју корисника и износима
накнада.
Члан 15.
Лица из чланова 7. и 9. овог Закона која испуњавају услове прописане Законом, право на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања припада од првог дана наредног
мјесеца од дана подношења захтјева.
Право на здравствену заштиту

Број 9 – страна 1567

из обавезног здравственог осигурања
може се користити док постоје услови
за кориштење тих права прописаних
Законом.
Корисник права, према овом
Закону, дужан је у року од 15 дана од
дана настале промјене пријавити сваку
промјену која утиче на кориштење,
обим и престанак овог права.
Првостепени органи ће по службеној дужности, на основу пријаве корисника права или сазнања на други
начин о насталој промјени из претходног става овог члана, покренути поступак одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтјева, односно
сазнања, и донијети рјешење о престанку или измјени признатог права на
здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања.
Одјава и пријава корисника права на здравствену заштиту врши се у
складу са Законом о јединственом систему регистрације, контроле и наплате
доприноса («Службене новине Федерације БиХ» број: 42/09).
Члан 16.
Права на здравствену заштиту
из обавезног здравственог осигурања
стечена по овом Закону не могу се пренијети на друго лице.
Члан 17.
Лица из члана 2. овог Закона и
чланови њихових породица, која су
ради остваривања здравствене заштите упућена ван мјеста пребивалишта, а
на територији Босне и Херцеговине,
имају право на трошкове превоза у висини цијене повратне аутобуске карте
од мјеста пребивалишта до мјеста у ко-
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је су упућени ако то право не могу остварити према прописима Завода здравственог осигурања.
Захтјев за накнаду трошкова
превоза из претходног става, са одговарајућом документацијом, подноси се
надлежном првостепеном органу на
одлучивање.
Након проведеног поступка одлучивања о признатом праву на накнаду трошкова превоза из претходног
члана, првостепени орган доноси рјешење и врши обрачун, о чему доставља извјештај Министарству.
Члан 18.
Надзор над рјешењима донесеним у првом степену и поступак по
жалби врши Министарство.
Члан 19.
Средства за остваривање права
на здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања, према овом
Закону, обезбиједиће се у Буџету Министарства.
Износ накнаде здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања утврђује Министарство посебним споразумом са Заводом здравственог осигурања.
2. БАЊСКО И КЛИМАТСКО
ЛИЈЕЧЕЊЕ
Члан 20.
Лица из члана 2. овог Закона,
под условима прописаним овим Законом, имају право на бањско и климатско лијечење.

30.јули/српањ 2013.
Члан 21.
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, другим
здравственим установама у којима се
лијечење обавља претежно природним фактором, као и у установама и
привредним друштвима основаним за
лијечење, одмор и рекреацију у којима
се у лијечењу примјењује природни
фактор.
О потреби за бањским и климатским лијечењем лица из члана 2. овог
Закона, на основу захтјева лица и упуте љекара специјалисте, одлучује љекарска комисија коју именује Министарство.
Члан 22.
Министарство закључује уговор
о бањско-климатском лијечењу лица
из члана 2. овог Закона са установама
и привредним друштвима из члана 13.
овог Закона.
Уговорима из става 1. овог члана нарочито се утврђује обим и квалитет здравствених и других услуга који
те установе и привредна друштва пружају корисницима, цијена тих услуга и
друга права и обавезе.
2.1. Услови и начин кориштења
права на бањско-климатско
лијечење
Члан 23.
Право на бањско-климатско ли-

30.јули/српањ 2013.

јечење лица из члана 2. овог Закона
могу користити једном у двије календарске године.
Изузетно од одредби претходног става овог члана, ако за то постоје
медицинске индикације, право на бањско-климатско лијечење ратни војни
инвалиди и добитници највећих ратних признања и одликовања могу користити једном у календарској години у
трајању од 14 дана.
Члан 24.
Лица из члана 2. се могу упућивати на бањско-климатско лијечење само у установе са којима је Министарство закључило посебан Ууговор о пружању услуга.
Члан 25.
Приједлог за стационарно или
амбулантно бањско-климатско лијечење лица из члана 2, у складу са медицинским начелима и праксом, даје надлежни љекар специјалиста одговарајуће гране медицине (зависно од врсте
ране, повреде или болести).
Члан 26.
Лица из члана 2. овог Закона
подносе захтјев, са приједлогом за лијечење из претходног члана, надлежном првостепеном органу, према пребивалишту корисника из члана 1. овог
Закона.
Првостепени орган просљеђује
приједлоге комисији за упућивање на
бањско-климатско лијечење (у даљем
тексту: љекарска комисија).
Члан 27.
О потреби упућивања на бањс-
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ко-климатско лијечење љекарска комисија, на основу приједлога из члана
25. овог Закона, даје налаз, оцјену и
мишљење.
Љекарска комисија може у поступку давања налаза, оцјене и мишљења, ако утврди да је потребно, тражити да се допуни или обнови медицинска документација на основу које се
одлучује о потреби упућивања на медицинску рехабилитацију.
Састав, сједиште, начин и услове рада љекарске комисије посебним
актом ће одредити министар за борачка питања (у даљем тексту: министар).
Члан 28.
Налаз, оцјена и мишљења о потреби упућивања на бањско-климатско лијечење љекарска комисија доноси
без присуства лица из члана 2. овог Закона, а изузетно, уколико је то потребно, комисија позива корисника на преглед.
Љекарска комисија утврђује и
потребу за пратиоцем у току путовања
на лијечење и повратка и потребу
сталног присуства пратиоца за вријеме
љечења, без кориштења медицинских
услуга, за сваки случај појединачно.
Члан 29.
Налаз, оцјену и мишљење о потреби упућивања на бањско-климатско лијечење љекарска комисија је дужна донијети у року од 15 дана од дана пријема приједлога и о истом обавијестити надлежни првостепени орган.
Члан 30.
У складу са чланом 29. овог За-
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кона, на основу налаза, оцјене и мишљења љекарске комисије, првостепени
орган доноси рјешење о упућивању на
бањско-климатско лијечење.
Првостепени орган води комплетну евиденцију о корисницима који се према овом Закону упућују на бањско-климатско лијечење и о томе доставља шестомјесечни извјештај Министарству, а по потреби и раније.
Надзор над рјешењима донесеним у првом степену и поступак по
жалби врши Министарство.
Члан 31.
Надлежни првостепени органи
са простора Кантона ће координисано
вршити планирање бањско-климатског лијечења, које ће се вршити у временском периоду од 7 (седам) или 14 (четрнаест) дана, за максимално 10 (десет) корисника.
На приједлог ординирајућег љекара установе у којој је започело бањско-климатско лијечење, корисник може продужити боравак за још један утврђени период, уз сагласност Министарства.
Члан 32.
У временском периоду из претходног члана утврђује се сљедећи однос и број корисника:
-

Ратни војни инвалиди
6 корисника
Демобилисани борци
2 корисника
Чланови породице
шехида/погинулог
борца
2 корисника
Уколико нису попуњена сва мј-
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еста код одређене категорије из претходног става због недовољног броја захтјева, иста остају упражњена, односно
не попуњавају се из реда других категорија.
Члан 33.
У складу са члановима 31. и 32.
овог Закона, првосепени орган са највећим бројем корисника (Служба борачко-инвалидске и социјалне заштите Општине Горажде) ће донијети коначну, збирну одлуку о упућивању
поједине групе корисника на бањскоклиматско лијечење.
Одлука из претходног става
овог члана доставља се Министарству
и установи из члана 24. овог Закона.
Члан 34.
Лица из члана 2. овог Закона
која су корисници бањско-климатског
лијечења имају право на накнаду трошкова превоза до лијечилишта уколико од стране Министарства није организован превоз до мјеста у које су упућени на лијечење.
3. НАКНАДА ПУТНИХ
ТРОШКОВА И ТРОШКОВА ЗА
ЛИЈЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 35.
Остваривање права на накнаду
трошкова лијечења у иностранству остварује се у складу са чланом 27. став 3.
Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица (“Службене новине Федерације БиХ” број:33/04, 56/05,
70/07 и 9/10) и то: ратни војни инвалиди, дјеца погинулог браниоца, умрлог и несталог браниоца, демобилиса-
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ни бранилац и дјеца демобилисаних
браниоца, према утврђеној медицинској документацији и у складу са Законом о здравственом осигурању и пропису о упућивању осигураника на лијечење у иностранство.
Поред лица утврђених чланом
27. став 3. Федералног закона, право на
накнаду трошкова лијечења у иностранству могу остварити родитељи и брачни друг шехида, погинулог, умрлог
и несталог браниоца и добитници ратних признања и одликовања и чланови породица погинулих, умрлих и несталих добитника ратног признања и
одликовања, брачни друг и дјеца ратних војних инвалида и брачни друг
демобилисаног браниоца.
Висина трошкова за лијечење у
иностранству одобрава се у складу са
расположивим средствима у буџету
предвиђеним за ове намјене до висине
10 просјечних нето платћа исплаћених
у Федерацији Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Федерација БиХ) у претходној години.
Члан 36.
Право на накнаду трошкова превоза за одлазак на лијечење и повратак по завршетку лијечења у висини
трошкова аутобуске карте од мјеста
боравка до мјеста лијечења одлазак-повратак, као и накнаду трошкова смјештаја до 10 дана, у висини до двије просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години, остварују лица из члана 35. овог Закона.
Уколико је лице из претходног
става корисник права на додатак за
његу и помоћ од другог лица, има право на накнаду трошкова превоза и боравка за лице које са њим путује у пр-

атњи.
Члан 37.
О немогућности лијечења у Босни и Херцеговини потврду издаје љекарски конзилиј Клиничког центра
Универзитета у Сарајеву.
Члан 38.
Право на накнаду трошкова и
трошкова за лијечење у иностранству
по захтјеву лица из члана 35. овог Закона утврђује се на основу налаза, оцјене и мишљења комисије стручне установе из претходног члана Закона, и
рачуна издатих надлежних установа,
предузећа и сл, а поступак проводи
првостепени орган надлежан за борачко-инвалидску заштиту у чијој се службеној евиденцији води подносилац
захтјева.
Након проведеног поступка одлучивања, о признатом праву на накнаду трошкова превоза, и/или трошкова за лијечење у иностранству из претходног члана, првостепени орган доноси рјешење и врши обрачун, о чему
доставља извјештај Министарству.

4. ПРАВО ПО ОСНОВУ
ПРЕОСТАЛЕ РАДНЕ
СПОСОБНОСТИ
Члан 39.
Незапослени војни инвалид, који је задобио рану, повреду, озљеду
или болест по основу које му је признат статус војног инвалида, код кога је,
усљед болести или повреде, дошло до
тежег оштећења организма, на основу
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преостале радне способности има право на професионалну рехабилитацију, укључујући и школовање за обављање послова за које се тражи виша стручна спрема од оне коју војни инвалид има, ако према општем образовању, годинама живота, здравственом стању и другим околностима има услове
за успјешну рехабилитацију.
Члан 40.
Професионалном рехабилитацијом обезбјеђује се оспособљавање за
вршење ранијег или другог одговарајућег занимања, стручно оспособљавање за вршење одређеног занимања и
стручно усавршавање.
Члан 41.
Право на професионалну рехабилитацију утврђује се на основу налаза, оцјене и мишљења комисије стручне установе за оцјењивање радне способности, у складу са прописима из
области пензијско-инвалидског осигурања.
Комисија из става 1. овог члана,
дужна је у року од 30 дана од дана пријема захтјева извршити оцјену радне
способности и о томе у даљем року од
8 дана писмено извјестити ратног војног инвалида и првостепени орган надлежан за борачко - инвалидску заштиту у чијој се службеној евиденцији води војни инвалид.
Члан 42.
Кантонални органи управе и
Кантоналне управне установе, општине са подручја Кантона, као и сва правна лица чији је оснивач Кантон или
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Општина, односно која се финансирају из буџета са учешћем од најмање
25%, дужни су примити на професионалну рехабилитацију ратног војног
инвалида којег упути Министарство
на приједлог првостепеног органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту.
4.1. Услови, начин и критерији
остваривања права по основу
преостале радне способности
Члан 43.
Професионална рехабилитација проводи се на начин и под условима
који су предвиђени за рехабилитацију
по прописима о пензијском и инвалидском осигурању ако овим Законом
није друкчије прописано, с тим што се
рехабилитација може вршити и редовним школовањем у школама средњег
образовања, али најдаље до стицања
петог степена стручне спреме.
Члан 44.
Ратни војни инвалиди имају право на професионалну рехабилитацију ако према општем образовању, годинама живота, здравственом стању и
другим околностима имају услове за
успјешну рехабилитацију и ако нису у
радном односу.
Члан 45.
Ратни војни инвалиди који немају стручну спрему оспособљавају се за
вршење занимања за које је потребна
стручна спрема стечена приучавањем.
Ратни војни инвалиди који имају стручну спрему нижу од спреме кв-
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алификованог радника, односно од средње стручне спреме оспособљавају се
за вршење занимања за које је потребна
стручна спрема квалификованог радника, односно средња стручна спрема.
Ратни војни инвалиди који имају стручну спрему квалифкованог радника, односно средњу стручну спрему или стручну спрему вишу од наведене могу се оспособљавати за стицање стручне спреме једнаке оној коју
имају ако из оправданих разлога не
могу да врше занимање за које имају
стручну спрему.
Ратни војни инвалид има право на школовање за обављање послова
за које се тражи виша стручна спрема
од оне коју ратни војни инвалид има
ако према општем образовању, годинама живота, здравственом стању и другим околностима има услове за школовање.
Члан 46.
Ратни војни инвалиди који су
већ рехабилитовани немају право да се
путем нове професионалне рехабилитцијае оспособљавају за вршење занимања за које је потребна стручна спрема истог степена за коју су се оспособили претходном рехабилитацијом.
Ратни војни инвалид има право
да настави започету професионалну
рехабилитацију ако је до спријечености дошло усљед болести или других
оправданих разлога, уколико спријеченост није трајала дуже од 12 (дванаест) мјесеци.
У случају из претходног става,
трајање професионалне рехабилитације може се продужити највише за онолико времена колико је трајала спријеченост.
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Ратни војни инвалид који усљед
болести или других оправданих разлога није завршио професионалну рехабилитацију на коју је упућен може
бити поново упућен на исту професионалну рехабилитацију.
Члан 47.
Ратни војни инвалиди захтјев за
професионалну рехабилитацију подносе првостепеном органу надлежном
за борачко-инвалидску заштиту гдје је
ратни војни инвалид остварио право
на личну инвалиднину.
Уз захтјев доставља се сљедећа
документација:
1. Доказ да подносилац захтјева припада борачкој популацији;
2. Доказ да је подносилац на евиденцији незапослених лица код Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде;
3. Доказ о претходном запослењу за
које се тражи рехабилитација;
4. Писмена изјава подносиоца захтјева да ће прихватити запослење на
пословима на којима се оспособљава;
5. Вријеме за које ће подносилац захтјева бити запослен од најмање једне године дана (уговор или друга
гаранција послодавца);
6. Доказ о школској спреми коју има
подносилац захтјева;
7. Предуговор са установом, организацијом, односно правним лицем које ће вршити професионалну рехабилитацију уз исказане трошкове.
Члан 48.
По пријему захтјева, првостепе-
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ни орган дужан је исти одмах упутити
надлежној љекарској комисији за оцјењивање радне способности да изврши
оцјену радне способности подносиоца
захтјева.
Комисија из претходног става
дужна је поступити у складу са одредбама члана 41. овог Закона.
Члан 49.
Првостепени орган дужан је
доставити Министарству приједлог о
упућивању ратног војног инвалида на
професионалну рехабилитацију најкасније у року од 8 дана од дана стицања
права на професионалну рехабилитацију.
Члан 50.
Након признавања права и уколико су испуњени сви други законски
предуслови, Министарство потписује
уговор са правним лицем за вршење
рехабилитације и послодавцем који прима корисника права у радни однос.
Члан 51.
Министарство ће у року од 8
дана од дана ступања на професионалну рехабилитацију ратног војног
инвалида писмено извјестити првостепени орган који је упутио приједлог за
професионалну рехабилитацију.
5. ПАРТИЦИПАЦИЈА ТРОШКОВА
ЗА НАБАВКУ ЛИЈЕКОВА КОЈИ
НИСУ НА ЕСЕНЦИЈАЛНОЈ
ЛИСТИ
Члан 52.
Трошкове набавке лијекова, ко-
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ји се не налазе на есенцијалној листи, а
неопходни су за лијечење посљедица
од рана, повреда или обољења задобијених током учешћа у Оружаним снагама у одбрани Босне и Херцеговине, за
ратне војне инвалиде сноси Министарство у пуном износу, уколико то право не могу остварити по другом основу.
Члан 53.
Уколико по другом основу не
могу остварити партиципацију трошкова набавке лијекова који нису на есенцијалној листи, за ратне војне инвалиде са тешком материјално-социјалном ситуацијом код којих није утврђена
узрочно-посљедична веза по основу
ране, повреде, озљеде или болести задобијене током службе у Оружаним
снагама, Министарство парципира до
износа једне просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години у току једне календарске
године.
Право на партиципацију трошкова за набавку лијекова имају чланови породице шехида/погинулог борца и демобилисани борци под условима и висини трошкова дефинисаних
претходним ставом овог члана.
Члан 54.
Трошкове набавке лијекова из
чланова 53. и 54. овог Закона за које у
складу са важећим прописима рефундира Завод здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Завод), Министарство ће исплатитии разлику између стварне цијене коштања лијекова и висине исплаћених средстава на име рефундације од стране Завода.
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5.1. Услови, начин и критерији
за признавање права на
партиципацију трошкова
за набавку лијекова
Члан 55.
Под условом да су су имали пребивалиште/боравиште на подручју
Кантона на дан 14.12.1995.године, општи критериј за остваривање права на
партиципацију трошкова на име набавке лијекова који нису на есенцијалној
листи и лијечења је да подносиоци
захтјева припадају једној од категорија
борачких популација, и то:
демобилисани бранилац (увјерење надлежног органа о припадности Оружаним снагама у периоду од 18.09.1991.
до 22.04.1996.године, најмање једну годину дана);
ратни војни инвалид (рјешење надлежног општинског органа);
члан породице шехида и погинулих и
несталих бораца и умрлих ратних војних инвалида (рјешење надлежног општинског органа).
Члан 56.
О потреби набавке лијекова који се не налазе на есенцијалној листи, а
неопходни су за лијечење од посљедица рана, повреда или обољења задобијених током учешћа у одбрани Босне и
Херцеговине, налаз и мишљење даје
ординирајући љекар надлежне здравствене установе на подручју Кантона.
У складу са медицинским начелима и праксом, ординирајући љекар
по утврђеној дијагнози на полеђини
рецепта констатује узрочно-посљедичну везу, односно набавку лијека који је неопходан за лијечење од посље-
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дица рана, повреда или обољења задобијених током учешћа у одбрани Босне и Херцеговине, што овјерава факсимилом и печатом.
Лица из чланова 52. и 53. овог
Закона приликом обраћања љекару
дужна су доставити на увид рјешење о
признатом статусу или медицинску
докуменатцију која потиче из ратног
периода.
Члан 57.
Лица из чланова 52. и 53. по преузимању правилно прописаног и овјереног рецепта врше набавку прописаних лијекова у некој од установа регистрованих за вршење ове дјелатности
у Босни и Херцеговини, уз обавезно
преузимање оригинал рачуна за преузете лијекове.
По преузимању рецепта од ординирајућег љекара, корисник је дужан извршити фотокопирање истог, а
који ће користити у даљем поступку
као битан доказ ради остваривања права на рефундацију средстава уплаћених за набавку лијекова.
Члан 58.
Максималан износ средстава одобрених за рефундацију набавке лијекова у току једне буџетске године не може бити већи од износа средстава планираних за те намјене у Буџету Министарства.
Члан 59.
Лицима из члана 2. овог Закона
може се признати партиципација на
име трошкова набавке лијекова само
на основу поднесеног захтјева и прил-
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ога из којег се може установити материјално-социјална ситуација, тј. ако
испуњавају опште и посебне услове
прописане овим Законом.
Члан 60.
Право на партиципацију трошкова на име набавке лијекова који нису
на есенцијалној листи и који се не могу обезбиједити по другом основу признаје се рјешењем које доноси министар.
Члан 61.
Под посебним условом за остваривање права на партиципацију трошкова на име набавке лијекова и новчане помоћи за потребе лијечења сматра
се да укупна новчана нето примања,
укључујући и примања по основу социјалне и борачко-инвалидске заштите, износе до 15% по члану домаћинства просјечне нето плате исплаћене у
Федерацији БиХ у претходној години.
Изузетно, за набавку лијекова
или лијечење за које је утврђена узрочно-посљедична веза на основу задобијене ране, повреде или обољења задобијеног током службе у Оружаним
снагама за ратне војне инвалиде утврђени цензус из претходног става овог
члана се не односи.
Лицима из члана 2. овог Закона
која докажу да су у изузетно тешкој
материјално-социјалној ситуацији, уз
сагласност министра, може се додијелити једнократна новчана помоћ за
потребе лијечења или набавку лијекова, чија укупна новчана нето примања прелазе утврђени цензус у ставу 1.
овог члана, уколико испуњавају опште
услове дефинисане овим Законом.
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Члан 62.
За потребе лијечења и набавку
лијекова лица из члана 2. су обавезна
доставити доказе:
1. Захтјев са тачном адресом, бројем
контакт-телефона и бројем жирорачуна;
2. Доказ о статусу браниоца из члана
2. Закона о допунским правима бораца и чланова њихових породица
у Босанско-подрињском кантону
Горажде;
3. Фотокопију личне карте подносиоца захтјева;
4. Доказ о мјесту пребивалишта подносиоца и свих пунољетних чланова породичног домаћинства;
5. Кућну листу;
6. Увјерење да се подносилац захтјева
и пунољетни чланови његовог породичног домаћинства налазе на
евиденцији Службе за запошљавање (за незапослене) или доказ о висини примања (по основу радног
односа, борачко-инвалидске заштите, пензије, самосталне дјелатности и других основа) или доказ о редовном школовању;
7. релевантну медицинску документацију,
8. предрачун (рачун) трошкова лијечења, односно набавке лијекова.
Члан 63.
Одобрена средства за потребе
лијечења и набавке лијекова не могу
бити мања од 6% КМ нити у већем износу од једне просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години.
Средства за потребе лијечења
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или набавке лијекова за које се утврди
узрочно-посљедична веза ране, повреде, озљеде или обољења настале у току
служења у Оружаним снагама признаваће се у висини стварних трошкова.
Висина средстава одредиће се
искључиво на основу рачуна (предрачуна), издатог од стране надлежне здравствене установе или другог правног лица регистрованог за обављање
предметне дјелатности.
6. НОВЧАНА НАКНАДА ЗА
ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Члан 64.
Новчана накнада за вријеме незапослености за лица из члана 2. овог
Закона остварује се по прописима о
посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених лица и
прописима из борачко-инвалидске заштите који регулишу предметну област.
7. СТИМУЛАТИВНЕ
МЈЕРЕ И ПРЕДНОСТ
ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ
Члан 65.
Лица из члана 2. овог Закона
имају право на предност приликом запошљавања под условима и на начин
предвиђен политиком запошљавања у
Кантону, уколико задовољавају опште
и посебне услове.
Кантоналне управне установе,
општине, као и сва правна лица чији је
оснивач Кантон или општина, односно која се финансирају из Буџета са
учешћем од најмање 25% дужни су приликом пријема у радни однос осигу-
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рати предност лицима из члана 2. овог
Закона, као и члановима њихове уже
породице.
Приликом унапређења у веће
службено звање предност имају ратни
војни инвалиди од 60 и више процената инвалидности.
8. ПРЕДНОСТ ПРИ КОРИШТЕЊУ
ПРОГРАМА СЛУЖБЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ БОСАНСКОПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ
Члан 66.
Предност при кориштењу програма Службе за запошљавање БПК у
стимулисању запошљавања и самозапошљавања, набавци опреме обезбиједиће се лицима из члана 2. овог Закона.
За остваривање права из става
1. овога члана, Кантонална служба за
запошљавање ће посебним прописом
утврдити начин и услове.
9. СТИМУЛАТИВНЕ МЈЕРЕ
ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ
И САМОЗАПОШЉАВАЊУ
Члан 67.
За отварање радних мјеста, којим би питање запослења ријешила
лица из члана 2. овог Закона, као и чланови њихове уже породице, могу се
додијелити бесповратна новчана средства.
Члан 68.
Бесповратна новчана средства
за стимулисање запошљавања и само-
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запошљавања демобилисаних бораца,
ратних војних инвалида и чланова породица шехида и погинулих бораца
могу се одобрити за финансирање пројеката за отварање радних мјеста кроз
покретање или проширење производно–услужних дјелатности демобилисаним борцима, ратним војним инвалидима, члановима породица шехида/
погинулих бораца, удружењима/фондацијама које окупљају борачку популацију, као и правним лицима (привредним и друштвеним субјектима) који врше запошљавање припадника борачких популација.
9.1. Услови, начин и критерији за
одобравање бесповратних средстава за запошљавање и самозапошљавање
Члан 69.
Министарство је дужно објавити јавни позив за одобравање средстава за запошљавање и самозапошљавање лица из члана 2. овог Закона.
Члан 70.
Максималан износ средстава
одобрених за запошљавање и самозапошљавање лица из члана 2. овог Закона у току једне буџетске године не
може бити већи од износа расположивих средстава планираних за те намјене у Буџету Министарства.
Члан 71.
Кандидати за кориштење бесповратних средстава пројекте за запошљавање и самозапошљавање у складу
са јавним позивом достављају на адре-
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су Министарства са назнаком „Комисији за оцјену пројеката за запошљавање и самозапошљавање”.
Члан 72.
a) Сви пројекти достављени по јавном
позиву који испуњавају опште услове ће се укључити у процес вредновања без обзира да ли ће бити
суфинансирани/финансирани.
b) Вредновање и селекцију пројеката
вршиће трочлана комисија коју именује министар за сваку буџетску
годину.
c) При вредновању пројеката користиће се методе стручне оцјене.
d) Комисија разматра достављене захтјеве, утврђује испуњеност општих
услова, врши опсервацију фактичког стања на терену, те доноси процјену и оцјену пројеката (ПОЗИТИВАН или НЕГАТИВАН) са образложењем оцјене, за сваки пројекат
посебно. Уз образложење, комисија
може да наведе и одређене приједлоге, сугестије, препоруке, властита запажања и сл.
e) Оцјену ПОЗИТИВАН може добити
пројекат који, према процјени комисије, има минимум реалних могућности за успјешну реализацију и
одрживост и који оствари најмање
50% предвиђених бодова по свим
критеријима.
f) Оцјену НЕГАТИВАН ће добити пројекат који, према процјени комисије, не садржи ни минимум реалних могућности за успјешну реализацију нити одрживост.
g) Поступак вредновања се одвија кроз оцјењивање сваког од утврђених
критерија оцјенама од 1 до 10, изузев критерија под редним бројем
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8. који се бодују појединачно, а према скали за евалуацију пројеката
дефинисаној у члану 79. овог Закона.
h) Као резултат вредновања и рангирања пројеката сачиниће се ранглиста приоритета са приједлозима
за одобравање и редослиједом финансирања.
Члан 73.
Комисија је дужна подносити
извјештаје министру за период који је
утврђен рјешењем о именовању.
Предсједник комисије дужан је
министру презентовати приједлоге комисије независно од личног мишљења.
Оцјену пројеката комисија је
дужна донијети најкасније у року од
30 (тридесет) дана од дана запримања
захтјева - пројекта.
Члан 74.
Комисија има право затражити
додатну документацију уколико сматра да би одређене чињенице могле битније утицати на доношење коначне
оцјене пројекта.
Комисија по потреби може обавити разговор са подносиоцима пројекта ради додатних појашњења, прикупљања чињеница и сл., а све у циљу
доношења правилне оцјене Пројекта.
Члан 75.
Листу са приједлогом пројеката
за финансирање/суфинансирање, висином средстава, начином и динамиком суфинансирања/финансирања на
приједлог комисије доноси министар,
а коначну одлуку о финанисрању/су-

финансирању пројеката доноси Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде у даљем тексту: Влада).
Након доношења одлуке од стране Владе, Министарство са корисницима средстава појединачно закључује
уговор којим се регулишу међусобна
права и обавезе.
Члан 76.
Општи услови за одобравање
бесповратних средстава на име запошљавања и самозапошљавања лица из
члана 2. овог Закона су:
За физичка лица:
1. да припадају категоријама лица из
члана 2. овог Закона и да су у саставу Оружаних снага провела најмање двије године;
2. да се пројектом планира самозапошљавање кроз покретање властите
пословне дјелатности или у сарадњи са другим привредним субјектом;
3. да се налазе на евиденцији незапослених лица код Службе за запошљавање Босанско – подрињског кантона Горажде, у трајању најмање
шест мјесеци прије подношења захтјева за додјелу средстава;
4. да имају регистровано предузеће
или самосталну радњу или доказ о
покретању поступка регистрације
код надлежног органа (пријава или
захтјев);
5. Период у којем се корисник средстава самовољно одјављује са евиденције Службе за запошљавање у
општини у којој је пријављен на
подручју Кантона, с тим да овај период не може бити мањи од 2 године и 6 мјесеци.

30.јули/српањ 2013.
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За правна лица:
1. регистрација фондације/удружења
које окупља борачке популације,
регистрација предузећа, самосталне радње за друга правна лица која
запошљавају припаднике борачке
популације;
2. да се пројектом планира покретање, проширење пословне дјелатности, набавка опреме и упошљавање
новозапослених радника из реда
борачких популација.

-

-

Члан 77.
Висина средстава која се може
одобрити на име запошљавања или самозапошљавања не може прелазити износ од 10.000 КМ по одобреном пројекту за физичка лица.
Висина средстава на име запошљавања лица из члана 2. Закона, проширења пословне дјелатности или
набавке опреме, за фондације/удружења борачких популација и друга
правна лица која врше упошљавање
лица из члана 2. овог Закона могу се
одобрити до износа од 10.000 КМ, по
једном новозапосленом раднику.

-

-

-

Члан 78.
Документи које достављају подносиоци пројеката за додјелу бесповратних средстава на име запошљавања
и самозапошљавања су:
а) обавезна документација потребна
за физичка лица:
-

Захтјев за бесповратна новчана средства у којем се наводи тражени износ бесповратних новчаних средстава и намјена;

-

Увјерење (рјешење) о статусу припадника борачке популације;
Овјерена копија личне карте и пријава пребивалишта/боравишта;
Посједовни лист;
Кућна листа;
Увјерење са евиденције незапослених пунољетних чланова домаћинства;
Овјерена изјава о периоду за који се
корисник средстава самовољно одјављује са евиденције Службе за запошљавање у општини у којој је
пријављен на подручју Кантона, с
тим да овај период не може бити
мањи од 2 године и 6 мјесеци;
Доказ о регистрацији дјелатности
или доказ о покретању поступка
регистрације код надлежног суда,
надлежног органа (пријава или захтјев);
Пројекат (бизнис план) који је економски оправдан и који обезбјеђује
трајност пословања и ствара услове
за повећање запослености, начелно
садржи: пословни план, стручне
квалификације, план инвестирања,
изјаву о успјешности пројекта и сл.;
Доказ о посједовању властитог или
уговор о закупу пословног простора, за који постоји употребна дозвола надлежног општинског органа
за обављање производне дјелатности;
Доказ или овјерена изјава да подносилац захтјева за додјелу средстава за стимулисање запошљавања
и самозапошљавања није користио
финансијска средства или други
вид помоћи на име запошљавања
од стране Министарства или других домаћих органа и институција,
или иностраних хуманитарних организација у периоду од 1996.годи-
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-

-

-

не до дана подношења захтјева;
Доказ или овјерена изјава да подносилац захтјева није самовољно раскинуо радни однос или својом кривицом добио отказ радног односа
у периоду од три године до дана
подношења захтјева;
Доказ о исупњавању минимлних
техничких услова за обављање регистроване дјелатности;
Доказ о избору банке за обављање
платног промета, додјелу идентификационог и порезног броја, ако
је то по закону, односно ако је регистрованом правном и физичком
лицу наложено да то и учини.

б) Обавезна документација потребна
за удружења/фондације:

-

-

-

ц) Потребна документација
за правна лица (д.д. и д.о.о.):
-

Захтјев за бесповратна новчана средства у којем се наводи тражени износ бесповратних новчаних средстава и намјена;
ПРОЈЕКАТ ЗАПОШЉАВАЊА (начелно садржи: пословни план, план инвестирања, опис дјелатности,
процјену тржишта, изјаву о успјешности пројекта, број тренутно упослених радника и број нових радних мјеста која се планирају отворити и сл.);
Регистрација удружења/фондације.

-

Додатна документација за удружења/фондације које већ имају регистровану пословну дјелатност:

-

-

-

-

-

-

Биланс стања и биланс успјеха пословног субјекта за претходну годину пословања;
Изјава о постојећим (кредитним
или лизинг) задужењима;
Потврда о стању пореских обавеза

не старија од три мјесеца (издата
од стране пореске управе);
Потврда о стању обавеза према Фонду пензијско-инвалидског осигурања и Фонду здравственог осигурања, не старија од три мјесеца;
Остали документи за које се сматра
да могу бити од значаја за оцјену
захтјева.
Списак лица из члана 2. Закона која се планирају примити у радни
однос са увјерењима о учешћу у
Оружаним снагама одбрамбено –
ослободилачког рата 1992–1995.година Босне и Херцеговине;

-

-

-

Пројекат са захтјевом за бесповратна новчана средства на меморандуму предузећа (навести тражени
износ бесповратних средстава, намјену, број тренутно запослених
радника и број нових радних мјеста која се планирају отворити);
Пословни план, са припадајућим
табелама, и то: биланс стања, биланс успјеха, пројекција готовинског
тока, план инвестирања, изјава о
успјешности пројекта;
Комплетна прва регистрација предузећа и све измјене и допуне исте
(или извадак о промјенама регистрације, издат од стране суда);
Овјерени годишњи обрачуни предузећа за претходне три године;
Извјештај независног ревизора, гдје
закон прописује обавезу ревизије;
Пресјек биланса стања и успјеха
(или бруто биланс) за претходни
мјесец пословања;
Одлука надлежног органа предузећа за задужење;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уговор о оснивању или одлука о
оснивању и статут фирме;
Понуда и процјена понуђеног колатерала са земљишнокњижним изватком;
Увјерење о пореској регистрацији и
порезу на додату вриједност;
Обавјештење о разврставању правног лица према дјелатности (завод
за статистику);
Картон депонованих потписа лица
овлаштених за заступање и потписивање, са овјереним копијама личних карата лица овлаштених за заступање и потписивање;
Изјава о постојећим (кредитним
или лизинг) задужењима предузећа;
Потврда о стању пореских обавеза
не старија од три мјесеца (издата
од стране пореске управе);
Потврда о стању обавеза према пензијско-инвалидском осигурању, здравственом осигурању и осигурању од незапослености, не старија
од три мјесеца;
Потврда од пензијско-инвалидског
осигурања из базе података матичне евиднције активних осигураника;
Списак лица из члана 2. Закона која се планирају примити у радни
однос са увјерењима о учешћу у
Оружаним снагама одбрамбено –
ослободилачког рата 1992 – 1995.година Босне и Херцеговине;
Остали документи за које се оцијени да могу бити од значаја за оцјену кредитног захтјева.

д) Потребна документација за физичка лица (СЗР, обртничка радња
и сл.):
-

Пројекат са захтјевом (навести из-

30.јули/српањ 2013.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нос тражених средстава, намјену,
број тренутно запослених радника
и број нових радних мјеста која се
планирају отворити);
Пословни план са припадајућим
табелама;
Рјешење надлежног општинског органа за обављање предметне дјелатности;
Пореске пријаве за претходне три
године пословања, као и доказ о плаћеном порезу за посљедњу пословну годину;
Понуда и процјена понуђеног колатерала;
Увјерење о пореској регистрацији и
порезу на додату вриједност;
Картон депонованих потписа лица
овлаштених за заступање и потписивање са овјереним копијама личних карата лица овлаштених за заступање и потписивање;
Изјава о постојећим (кредитним или
лизинг) задужењима са изводом
рачуна из пословне банке;
Потврда о стању пореских обавеза
не старија од три мјесеца издата од
стране пореске управе;
Овјерена копија личне карте власника самосталне занатске радње;
Потврда о стању обавеза према пензијско - инвалидском осигурању,
здравственом осигурању и осигурању од незапослености, не старија
од три мјесеца;
Потврда од пензијско-инвалидског
осигурања из базе података матичне евиднције активних осигураника;
Списак лица из члана 2. Закона која се планирају примити у радни
однос;
Остали документи за које се оцијени да могу бити од значаја за оцје-
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ну у циљу додјеле бесповратних
средстава.
е) Документација потребна за физичка лица – самостални пољопривредници/обртници:
Пројекат са захтјевом за бесповратна новчана средства (навести тражени износ бесповратних новчаних
средстава);
Пословни план;
Рјешење надлежног општинског органа о регистрацији самосталне пољопривредне дјелатности (може се
доставити и накнадно, али у свком
случају прије евентуалне исплате
новчаних средстава);
Увјерење о пореској регистрацији
(може се доставити и накнадно, али
у свком случају прије евентуалне
исплате новчаних средстава);
Потврда пореске управе о измиреним обавезама;
Уговор о закупу и/или доказ о власништву пољопривредног земљишта;
Понуда колатерала и/или изјава
жиранта;

-

-

-

-

-

Р/Б
1.

-

-

-

-

Потврда од бироа за запошљавање,
уколико је тражилац бесповратне
новчане помоћи пријављен;
Овјерена изјава о периоду за који се
корисник средстава самовољно одјављује са евиденције незапослених
код службе за запошљавање у општини у којој је пријављен на подручју кантона, с тим да овај период
не може бити мањи од 2 године и 6
мјесеци;
Списак лица из члана 2. Закона који се планирају примити у радни
однос;
Овјерна копија кућне листе подносиоца пројекта;
Овјерна копија личне карте подносиоца;
Остали документи за које се оцијени да могу бити од значаја (нпр.
кооперантски уговор, предрачун
исл.)
Члан 79.

Евалуацију свих апликација
комисија проводи у складу са сљедећом Скалом за евалуацију пројеката.

К Р И Т Е Р И Ј
Запошљавање категорија борачких популација
Запошљавање дјеце без оба родитеља и РВИ
1.1.
100% I група
Запошљавање члана п/ш са два и више
1.2.
погинулих и РВИ 100% II група
Запошљавање члана породице шехида и РВИ
1.3.
90%, 80% и 70%
1.4. Запошљавање осталих РВИ
1.5. Запошљавање демобилисаног борца

БОДОВИ
5 4 3 2 1
10
9
8
7
6
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Имовински цензус новоупосленог лица и чланова п/д
2.1. Породица без икаквих примања
10
2.2. Породична примања до 50 КМ по члану п/д
8
2.3. Породична примања до 100 КМ по члану п/д
6
2.4. Породична примања до 150 КМ по члану п/д
4
2.5. Породична примања до 200 КМ по члану п/д
2
Учешће у ОС новозапосленог лица
3.1. Патриотска лига и 48 мјесеци учешћа у ОС
5
3.2. Пуно учешће у ОС (48 мјесеци)
4
3.3. Учешће у ОС од 36 до 48 мјесеци
3
3.4. Учешће у ОС од 24 до 36 мјесеци
2
3.5. Учешће у ОС од 12 до 24 мјесеца
1
Вријеме на евиденцији Службе за запошљавање новозапосленог лица
4.1. Преко 8 година
8
4.2. Од 6 до 8 година
6
4.3. Од 4 до 6 година
4
4.4. Од 2 до 4 година
2
4.5. До 2 године
1
Претходни радни стаж новозапосленог лица
5.1. Преко 30 година
8
5.2. Од 20 до 30 година
6
5.3. Од 10 до 20 годна
4
5.4. Од 5 до 10 година
2
5.5. Од 1 до 5 година
1
Развој производних дјелатности
6.1. Производне и извозно орјентисане дјелатности
8
6.3. Пољопривреда и прехрамбена индустрија
6
Дрвна, металска индустрија и производно
6.2.
4
занатство
6.5. Услужне и остале дјелатности
2
6.4. Пружање стручних и интелектуалних услуга
1
Лично улагање у реализацију пројекта
7.1. Лично улагање преко 50% вриједности пројекта
5
Лично улагање од 40 до 50% вриједности
7.2.
4
пројекта
Лично улагање од 30 до 40% вриједности
7.3.
3
пројекта
Лично улагање од 20 до 30% вриједности
7.4.
2
пројекта
Лично улагање од 10 до 20% вриједности
7.5.
1
пројекта

30.јули/српањ 2013.

8.
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Реалност и одрживост пројекта
Апликант има задовољавајуће техничко знање
8.1.
које је везано за пројекат
Свеобухватан дизајн пројекта је кохерентан и
8.2.
садржи конкретну анализу проблема
8.3. Средства су планирана реално
8.4. Обезбијеђен пласман производа
10

5
5
7

Критерији под редним бројем 8 се бодују сваки појединачно.
Члан 80.

Члан 83.

У случају да је члан ужег породичног домаћинства (супружник, родитељ и дјеца) новоупосленог лица такође био припадник Оружаних снага,
новоупосленом лицу се додају бодови
тог члана породичног домаћинства дефинисани под тачком 3. Скале за евалуацију пројеката.

Уколико на јавни позив нема
пријава или се није пријавио довољан
број правних лица из члана 81, расположива средства ће се додијелити под
једнаким условима физичким и осталим правним лицима која су поднијела
захтјев за додјелу средстава, а у складу
са одредбама овог Закона.

Члан 81.
Приоритет у додјели бесповратних средстава над физичким лицима
имају удружења борачких популација
и фондације регистроване за пружање
помоћи борцима и члановима њихових породица или привредни субјекти
чији су оснивачи удружења/фондације.
Члан 82.
Изузетно корисници бесповратних новчаних средстава могу бити
правна и физичка лица са подручја сусједних општина у Републици Српској
које гравитирају ка Кантону, само ако
је у питању запошљавање повратника
у Републику Српску и у том случају
неопходно је осигурати потребну надлежност општинског органа којом се
потврђује да је апликант пројекта повратник у Републику Српску.

10. ПРЕДНОСТ ПРИ ЗАКУПУ
И ОТКУПУ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
Члан 84.
Лица из члана 2. овог Закона
имају предност, а у складу са важећим
материјалним прописима, приликом
закупа и откупа пословног простора у
власништву Општина и Кантона ако
рјешавају питање свог запослења.
11. ОСТВАРИВАЊЕ ПЕНЗИЈЕ
ПОД ПОВОЉНИМ УСЛОВИМА
Члан 85.
Лица из члана 2. овог Закона
под повољнијим условима могу остварити право на пензију и додатак на пензију у складу са позитивним законским прописима.
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12. ПРВЕНСТВО УПИСА
У ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ
И БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ
Члан 86.
Под једнаким условима утврђеним посебним прописима, лица из члана 1. овог Закона, као и њихова дјеца,
имају право на првенство уписа и бесплатно школовање у образовним установама чији је оснивач или суоснивач
Кантон или општина.
Лица из члана 2. овог Закона
имају право на бесплатно дошколовавање, односно преквалификацију ради стицања неопходног степена образовања које им је потребно ради обављања одређених послова, а иста нису у
могућности да обављају послове на које су била распоређена прије настанка
инвалидности.
Образовне установе из претходног става ће својим правилима или другим актима утврдити начин и услове
за кориштење овог права.

30.јули/српањ 2013.

дирања ученика у средњим школама,
вишим и високошколским установама
за сваку школску годину, а у складу са
расположивим средствима одобреним
у Буџету.
Члан 89.
О стипендирању ученика и студената из члана 87. овог Закона стара
се Министарство, које програм стипендирања реализује путем трочлане комисије за додјелу стипендија коју формира министар за сваку школску годину посебно.
У састав комисије именује се
један представник Министарства за борачка питања – предсједник комисије,
један представник Министарства за
образовање, науку, културу и спорт и
један заједнички представник из реда
удружења и организација којие окупљају припаднике борачких популација, а којег предложи координација борачких удружења Кантона.
Министарство ће:

13. СТИПЕНДИРАЊЕ
Члан 87.
Лица из члана 2. овог Закона,
као и њихова дјеца, имају право на додјелу стипендије за вријеме редовног
школовања и студија у средњошколским и високошколским образовним
установама.
13.1. Услови, начин и критерији за
остваривање права на додјелу
стипендија
Члан 88.
Министар доноси план стипен-

-

-

-

објавити конкурс;
запримати пријаве на конкурс;
обезбиједити потребне услове за
рад комисије за додјелу стипендија;
по завршетку конкурса и избору
кандидата по одлуци комисије за
додјелу стипендија,
Министарство ће наставити све даље активности везано за спровођење одлуке о избору;
пратити реализацију закључених
појединачних уговора о стипендирању и
вршити дознаку средстава стипендистима путем овлаштене пословне банке.
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30.јули/српањ 2013.
Члан 90.
По утврђеним и одобреним годишњим средствима за стипендирање
ученика и студената из члана 87. овог
Закона из Буџета Министарства, средства се обезбјеђују за:
-

редовно школовање ученика у средњем образовању 50%,
редовно школовање студената на
вишим и високошколским установама 50%.

Расподјела средстава може, по
потреби, бити и другачија, а у зависности од броја пријављених кандидата
за додјелу стипендија за поједине врсте школовања, а о чему коначну одлуку доноси министар уз сагласност Владе.
Изузетно од одредби ставова 1.
и 2. овог члана, министар цјелокупан
износ обезбјеђених средстава у Буџету
може распоредити појединој врсти
(нивоу) школовања и појединачној категорији из реда припадника борачких популација, уз сагласност Владе.
Члан 91.
Избор кандидата за стипендирање врши се на основу пријаве на конкурс. Конкурс расписује Министарство.
Конкурс садржи:
-

услове и критерије које кандидати
морају испуњавати;
број кандидата који се стипендирају;
број мјесеци на које се стипендија
односи и њен мјесечни износ;
рок за подношење пријаве;
потребне исправе које се прилажу

-

-

уз пријаву на конкурс;
адресу или друге податке (факс, емаил) на коју се пријава на конкурс
подноси
и друге евентуално потребне податке.

Конкурс за додјелу стипендија
се објављује у једном од дневних листова који излази на подручју Федерације БиХ и на други погодан начин
(електронски медији, wеб странице,
огласне плоче Кантона и удружења
борачких попуалција).
Рок за подношење пријава на
конкурс за додјелу стипендија одређује Министарство за сваку школску годину посебно и исти објављује у тексту
конкурса за додјелу стипендија.
Члан 92.
Избор кандидата за додјелу стипендија врши трочлана комисија из
члана 89. овог Закона.
Комисија је дужна размотрити
пријаве у року од 30 дана од дана затварања конкурса за додјелу стипендија
и у наредних 10 дана донијети приједлог одлуке о изабраним кандидатима.
Министарство расписује конкурс за додјелу стипендија најкасније до
краја мјесеца октобра текуће године за
наредну школску годину, а чији се текст објављује у једном дневном листу
који излази на подручју кантона и на
други погодан начин који одреди Министарство.
Комисија је дужна, по обављеном одабиру кандидата објавити своју
одлуку и списак свих одабраних кандидата за стипендирање, те исту са извјештајем доставити министру на даљу
надлежност и поступање.
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На основу приједлога одлуке
комисије о избору кандидата и додјели стипендија и позитивних законских прописа министар са корисницима закључује појединачне уговоре.
Члан 93.
У своме раду комисија за додјелу стипендија има сљедеће надлежности:
-

-

учествује у изради и расписивању
конкурса за додјелу стипендија;
разматра захтјеве за додјелу стипендија и сачињава приједлог за додјелу стипендија;
по потреби, прецизније дефинише
критерије приоритета за додјелу
стипендија из члана 102. овог Закона.
Члан 94.

За ученике и студенте који се
први пут уписују у средњу школу,
вишу или високошколску образовну
установу за утврђивање просјека оцјена узеће се у разматрање просјек оцјена завршног разреда основне, односно
просјек оцјена завршног разреда средње школе.
Члан 95.
Стипендије се исплаћују за једну школску годину и исплаћиваће се
9 (девет) мјесеци у којима се настава
одвија у школској години.
Члан 96.
Висина мјесечне стипендије износи 20% од просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години.

30.јули/српањ 2013.
Члан 97.
Стипендија се, у правилу, не
може додијелити за два или више ученика из исте породице и лицима која
већ примају стипендију од неког другог органа, институције или фондације. Породицу у смислу овог Закона чини: брачни друг, дјеца рођена у браку
или ван брака, усвојена дјеца, браћа,
сестре, као и родитељи ако живе у заједничком домаћинству.
Изузетно од става 1. овог члана,
стипендија се може додијелити за више ученика - студената из исте породице, уколико није било довољно пријављених кандидата, који испуњавају
услове конкурса за додјелу стипендије
по одредбама става 1. овог члана.
Члан 98.
Права и обавезе и друга питања
о додјели и кориштењу стипендије
регулисаће се прецизније у међусобно
закљученом уговору између одабраног
стипендисте и Министарства.
Уговор о стипендирању ученика и студената садржи: име и презиме
ученика - студента, ЈМБГ, име и презиме родитеља (старатеља) и његову тачну адресу, број телефона, ЈМБГ родитеља (старатеља), назив школе и међусобна права и обавезе ученика – студента и Министарства.
Уговор о стипендирању потписују родитељ (старатељ) ученика, студент и министар или лице које он овласти.
Члан 99.
Стипендије су неповратне уколико стипендисти редовно испуњавају
своје школске обавезе.
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30.јули/српањ 2013

Родитељ (старатељ) ученика и студент
који је потписник уговора о стипендирању дужан је да врати сав износ
средстава, уз припадајућу законску камату, у року од годину дана, које је примио за стипендирање по основу овог
Закона у случају ако напусти редовно
школовање или ако изгуби право на
даље школовање.
Министарство ће обезбиједити
контролу спровођења одредби уговора и по потреби покретати поступке за
раскид уговора и надокнаду средстава.
Члан 100.
Министар има право да обустави исплату стипендије сходно условима по основу Закона и у случају недостатка финансијских средстава у Буџету Министарства планираних за ову
намјену, а о чему ће корисници стипендија бити писмено обавијештени.

•

•
•

2. Бодови по основу отежаних услова
живота који су настали као посљедица агресије
•

•

Члан 101.

•

Комисија ће у разматрању пристиглих молби за додјелу стипендија
утврђивати број бодова за сваког кандидата према сљедећем:

•

1. Бодови по основу резултата
у учењу
•

•

за ученике првог разреда средње
школе просјечна оцјена у деветом
разреду основне школе заокружена на једну децималу и помножена
са 10,
за ученике средњих школа просјечна оцјена у претходној школској
години заокружена на једну децималу и помножена са 10,
за студенте на првој години студија
просјечна оцјена у IV разреду сред-

ње школе заокружена на једну децималу и помножена са 19,
за студенте виших година студија
просјечна оцјена у претходној години студија заокружена на једну
децималу и помножена са 10,
за ученике понос генерације из претходне школске године 6 бодова,
за освојене награде на такмичењима из области знања које организује Педагошки завод на Кантоналном, државном и међународном
нивоу 6 бодова.

•

•

Ученик или студент без једног родитеља који је погинуо као припадник Оружаних снага 15 бодова,
Ученик или студент за родитеља
ратног војног инвалида са инвалидитетом преко 80% 10 бодова,
Ученик или студент за родитеља
ратног војног инвалида са инвалидитетом од 60 до 80% 8 бодова,
Ученик или студент родитеља ратног војног инвалида са инвалидитетом до 60% 6 бодова,
Ученик или студент за сваког члана породичног домаћинства који је
ратни војни инвалид преко 50 % 2
бода,
Ученик или студент за родитеље
припаднике Оружаних снага за сваки пуни мјесец учешћа родитеља
у Оружаним снагама, обухвата учешће од 18.9.1991. до 23.12.1996. године, 1 бод.

3. Бодови по основу додјеле ратних
признања
•

Ученик или студент чији су роди-
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тељи носиоци највиших ратних
признања 5 бодова.
4. Бодови по основу ниског породичног стандарда
•

•

•

•

Ученик или студент чија породица
прима социјалну помоћ или је без
икаквих примања 15 бодова.
Ученик или студент чија породица
има мања примања од 15% по члану домаћинства просјечне нето плате исплаћене у претходној години
у Федерацији БИХ 10 бодова,
Ученик или студент чија породица
има примања од 15% до 25% просјечне нето плате по члану породичног домаћинства исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години
8 бодова,
Ученик или студент за сваког незапосленог пунољетног члана породичног домаћинства 2 бода.

5. Бодови по осталим основама
•

•

•

•
•

Ученик или студент за сваког тешко обољелог члана породичног домаћинства, а који није бодован по
основу ратне војне инвалидности
(нпр. малигна обољења, тешка срчана обољења, дијабетес) 2 бода,
Ученик или студент за сваког члана породичног домаћинства на редовном школовању 1 бод,
Ученик или студент без једног родитеља који је умро након агресије,
а био је у току агресије припадник
Оружаних снага и то:
Умрли ратни војни инвалид 10 бодова,
Умрли борац - бранилац 5 бодова.
Члан 102.
Стипендије без бодовања по од-
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редбама члана 102. овог Закона, уколико испуњавају услове из члана 87. овог
Закона и не обнављају разред или годину, добивају:
1. Дјеца без оба родитеља чији су родитељи погинули као припадници
Оружаних снага или умрли, односно погинули након агресије, а један од њих је био припадник Оружаних снага;
2. Дјеца ратних војних инвалида I групе са 100% инвалидитета са правом на туђу његу и помоћ;
3. Ученици генерација из претходне
школске године;
4. Студенти са просјеком 9,0 и више
за претходну школску годину;
5. Једно од дјеце које би у складу са
критеријима бодовања имало највише бодова из породице у којој се
на редовном школовању налазе троје и више дјеце.
Члан 103.
Када пријављени кандидати
при бодовању имају исти број бодова,
предност ће имати кандидати виших
разреда, односно година студија и чији је породични стандард нижи.
Члан 104.
Изузетно на услове, начин и поступак прописани овим Законом на
приједлог Министарства уз сагласност
Владе, поступак додјеле стипендија лицима из члна 2. овог Закона и њиховој
дјеци може да проводи Министарство
за образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде уз уважавање критерија прописаних овим Законом.
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14. ПРЕДНОСТ ПРИ СМЈЕШТАЈУ
У ЂАЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ
ДОМОВЕ
Члан 105.
Ђачки и студентски домови којима је оснивач Кантон дужни су својим актима прописати да приоритет
за смјештај у ове установе имају дјеца
лица из члана 2. овог Закона.
14. ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ
ОБАВЕЗНЕ УЏБЕНИКЕ
ЗА РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ
Члан 106.
Дјеци лица из члана 2. овог Закона, која похађају основну и средњу
школу на подручју Кантона, обезбиједитће се новчана помоћ за набавку обавезних уџбеника.
Право на новчану помоћ за набавку уџбеника имају лица из става 1.
овог члана под условима и на начин
утврђен критеријима као и расположивим средствима.
Изузетно, право из става 1. овог
члана без обзира на критерије припадају дјеци без оба родитеља.
15.1. Услови, начин, поступак и критерији додјеле средстава за набавку уџбеника
Члан 107.
Осигурање уџбеника за ученике основних и средњих школа са простора кантона из Буџета Министарства
вршиће се у складу са одредбама овог
Закона, под условом да су први пут
уписали разред редовне основне или
средње школе.
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Члан 108.
Одобравање средстава за набавку уџбеника вршиће се само у социјално-економски оправданим случајевима, односно ученицима који се налазе
у тешким социјално-економским условима, а који задовољавају опште и посебне услове утврђене овим Законом.
Под лицима с тешким социјално-економским условима по овом Закону сматрају се подносиоци захтјева
чија укупна новчана примања чланова
породичног домаћинства, укључујући
и примања по основу социјалне и борачко-инвалидске заштите, не прелазе
износ од 15% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години, по једном члану домаћинства.
Члан 109.
Под уџбеницима за основно и
средње образовање подразумијевају се
наставна средства која излажу градиво
утврђено наставним планом и програмом.
Члан 110.
Максималан износ средстава
одобрених за набавку бесплатних уџбеника у току једне буџетске године не
може бити већи од износа средстава
планираних за те намјене у Буџету Министарства.
Сваке буџетске године утврђује
се висина новчаних средстава за ове
намјене.
Члан 111.
Дјеци лица из члана 2. овог За-
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кона могу се одобрити бесповратна средства за набавку уџбеника само на основу поднесеног захтјева и прилога из
којих се може установити да се подносилац захтјева налази у изузетно тешкој материјалној и социјалној ситуацији.
Члан 112.
Министарство ће за сваку буџетску годину објавити јавни позив за остваривање права на бесплатне обавезне уџбенике за редовно школовање.
Члан 113.
Лица из члана 2. овог Закона
подносе захтјев Министарству на прописаном обрасцу.
У овом обрасцу наведена је и
потребна документација коју је подносиоц захтјева дужан приложити уз исти.
Поднесени захтјев важи само за
буџетску годину у којој је захтјев поднесен.
Члан 114.
Захтјев који је примљен писаним путем, а који је неразумљив или непотпун, вратиће се подносиоцу захтјева ради допуне и прецизирања или,
ако је то повољније за подносиоца захтјева, позваће се усмено или путем телефона обавијестити о потреби прецизирања и допуне захтјева и о истом
направити службена забиљешка.
Члан 115.
Министар за сваку буџетску годину именује трочлану комисију, која
разматра приспјеле писмене захтјеве за
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додјелу и доноси приједлог Одлуке о
додјели средстава за набавку уџбеника.
Члан 116.
Приједлог Одлуке, комисија је
дужна донијети најкасније у року од
10 (десет) дана од датума дефинисаног за пријем захтјева у јавном огласу.
Члан 117.
На приједлог комисије, министар доноси одлуку о додјели средстава
подносиоцима захтјева.
На одлуку из претходног става
подносилац захтјева може уложити приговор министру у року од 8 (осам) дана од дана истицања одлуке на огласној табли Кантона.
Члан 118.
По окончању школске године,
ученици који су добили школске уџбенике дужни су исте вратити у библиотеку школе.
У случају да ученик не врати
уџбенике или их је у знатној мјери оштетио, дужан је за исте платити одређени новчани износ.
Члан 119.
Општи критерији за остваривање права за додјелу средстава су да подносиоци захтјева посједују доказ да
ученик редовно похађа основну или
средњу школу и да први пут уписује
разред.
Члан 120.
Посебни критерији за оствари-
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вање права за додјелу средстава су:
1. Борачки статус,
2. Социјални положај подносиоца захтјева (укупна новчана примања
чланова породичног домаћинства
укључујући и примања по основу
социјалне и борачко-инвалидске заштите да не прелазе износ од 15%
просјечне нето плате исплаћене у
Федерацији БиХ у претходној години, по једном члану породичног
домаћинства,
3. Већи број чланова породичног домаћинства.
Члан 121.
Обавезне исправе - документа
која достављају сви подносиоци захтјева (родитељ, старатељ) за додјелу средстава су:
1. Захтјев са тачном адресом, јединственим матичним бројем грађана и
бројем контакт-телефона на јединственом обрасцу;
2. Доказ о припадништву борачкој
популацији, за родитеље односно
старатеље;
3. Кућна листа;
4. Увјерење Службе за запошљавање
да се пунољетни чланови породичног домаћинства налазе на евиденцији (за незапослена лица);
5. Доказе о укупним мјесечним примањима подносиоца захтјева и пунољетних чланова по основу:
-

радног односа (потврда предузећа),
пензије (чек од пензије),
борачко-инвалидске заштите (потврда општинског органа).
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15. СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
И ПОМОЋ У СТАМБЕНОМ
ЗБРИЊАВАЊУ
Члан 122.
Лица из члана 2. овог Закона
имају право на стамбено збрињавање
и помоћ у стамбеном збрињавању.
Право из става 1. овог члана,
припада и лицима повратницима у
Републику Српску под условом да су
на дан потписивања “Општег оквирног споразума за мир у БиХ” (14.12.1995.
године) имала боравиште на подручју
кантона.
Члан 123.
Стамбено збрињавање и помоћ
у стамбеном збрињавању лица из члана 2. овога Закона врши се по праву
пр-венства како слиједи:
1. дјеци погинулих, умрлих, несталих
бораца без оба родитеља и ратним
војним инвалидима са оштећењем
организма од 100% I групе;
2. породицама са два и више погинулих, умрлих, несталих бораца и ратним војним инвалидима са оштећењем организма од 100% II групе;
3. породицама погинулих, умрлих,
несталих бораца и ратним војним
инвалидима са оштећењем организма од 90%, 80% и 70%;
4. осталим ратним војним инвалидима;
5. демобилисаним борцима.
Члан 124.
Станови из фонда станова намијењених за рјешавање стамбених пи-
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тања лица из члана 2. овог Закона, додјељиваће се на основу посебног прописа који доноси Влада на приједлог
Министарства, у којем се нарочито уређују критерији, услови и начин додјеле станова.
Право из става 1. овог члана губе она лица која без оправданог разлога одбију понуђени одговарајући стан.
Члан 125.
Лица из члана 2. овог Закона,
имају право на додјелу кредита за рјешавање стамбених потреба.
Лицима из претходног става овог члана, која су у изузетно тешкој материјално – социјалној ситуацији, може се додијелити једнократна бесповратна помоћ за рјешавање стамбених
потреба.
Право из става 1. овог члана реализује се на основу банковних прописа, а у складу са уговором о депоновању и пласману финансијских средстава који закључује Министарство са одабраном банком.

-

-

Члан 127.
Према одредбама овог Закона
сматрају се стамбено ријешеним и немају право на додјелу једнократне бесповратне помоћи за рјешавање стамбених потреба, припадници борачке
популације који су:
-

-

16.1. Услови остваривања права на
једнократну бесповратну додјелу средстава за рјешавање стамбених потреба и дефинисање
корисника права
Члан 126.
Право на једнократну бесповратну додјелу средстава за рјешавање
стамбених потреба (у даљем тексту: додјела средстава) остварују лица из члана 2. Закона под условом да су до дана
подношења захтјева.
-

започела изградњу стамбене зграде
или стана, а исти 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.

-

власници породичне стамбене зграде или стана на подручју Босне и
Херцеговине или који задовољавају
стамбене потребе у складу са прописима који регулишу стамбене
односе и овим Законом, или да такав стан посједује њихов члан породичног домаћинства;
користили стамбени објекат у личном или власништу члана породичног домаћинства, који су одговарали потребама становања у складу са прописима који регулишу стамбене односе и овим Законом, а
својевољно су изгубили својину над
стамбеним објектом, теретним или
доброчиним правним послом (са
или без накнаде), или су га било
којим другим правним послом, отуђили након 14.12.1995.године;
на име стамбеног збрињавања остварили једнократну бесповратну
помоћ у новчаним средствима или
грађевинском материјалу од стране државних органа и институција
или међународних организација у
висини која прелази 10.000,00 КМ;
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-

-

-

Припадници борачких популација
који нису имали пребивалиште –
боравиште на подручју Кантона на
дан потписивања «Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини» (дана 14.12.1995.), те припадници борачких популација
који имају статус расељеног лица
изузев интерно расељених лица;
Припадници борачких популација
који нису провели непрекидно једну годину у Оружаним снагама;
Припадници борачких популација
који су провели више од једне године у Оружаним снагама, а исте су
самовољно напустили.
Члан 128.

Под одговарајућом структуром
стана која испуњава стамбене потребе
у складу са законом, у смислу овог Закона, подразумијева се стан са једном
или више просторија које корисника
осигуравају од елементарних непогода
и штите његово покућство од оштећења како слиједи:
Минималан садржај условне стамбене јединице базиран је на величини домаћинства са два, три и четири
члана и одређује се као основни садржај и треба да садржи: дневни боравак, кухињу, спаваћу собу, купатило са
WЦ-ом и ходник, са површинама како
слиједи: дневни боравак 15-18м2; кухиња 4,5-6м2; спаваћа соба 11-14м2; купатило 3,3–4,4м2. Минималан садржај условне стамбене јединице према основном садржају из претходног става и
броју чланова домаћинства, одређује
се на сљедећи начин:
a) за једног члана домаћинства, дневни боравак, кухиња, ½ собе, купатило са WЦ-ом;
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b) за пет и више чланова домаћинства, основни садржај стамбене јединице се повећава за ½ собе по члану домаћинства. Напомена: Изузетно, ако стамбена јединица испуњава критерије условности из претходних ставова, помоћ се може додијелити по процјени стручне комисије уколико је оштећен кров или
уколико треба затворити нужне отворе на дијелу стамбене јединице.
У смислу остваривања права из
члана 125. став 2. овог Закона, члановима породичног домаћинства, сматрају се чланови породичног домаћинства
у складу са законом, односно брачни
друг, дјеца (рођена у браку или ван
брака, усвојена или пасторчад), брачни другови дјеце, родитељи брачних
другова (отац, мајка, очух, маћеха, усвојилац), браћа и сестре, унучад без
родитеља, као и друга лица која је корисник дужан по Закону да издржава
или су та лица дужна да издржавају
корисника, а која заједно са њим трајно живе и станују, као и лица која са
корисником живе у економској заједници више од 10 година, или више од
пет година, ако су закључили уговор о
доживотном издржавању.
Члан 129.
Под тешком стамбеном ситуацијом подразумијева се:
a) колективни смјештај,
b) лица са привременим рјешењем на
стан или подстанар,
c) лице повратник привремено смјештено у помоћном објекту без основних услова становања,
d) лице које са ужом породицом живи
код својих родитеља или родитеља
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брачног друга у објекту неодговарајуће структуре,
e) лице повратник у Републику Српску,
f) лице које станује у властитом објекту са неодговарајућом структуром или није прикључено на инфраструктурну мрежу.

роковима одређеним Јавним позивом за остваривање права на додјелу средстава који се објављује за
сваку буџетску годину.
(2) У обрасцима из става (1) овог члана
наведена је и потребна документација коју је подносилац захтјева дужан приложити уз исти.

Члан 130.
(Висина једнократне
бесповратне помоћи за помоћ
у стамбеном рјешавању)

Члан 132.
(Поступак додјеле средстава)

Максималан износ средстава одобрених за једнократне беспвратне помоћи за рјешавање стамбених потреба
бораца и чланова њихових породица
у току једне буџетске године не може
бити већи од износа средстава планираних за те намјене у Буџету Министарства.
Износ средстава који се може додијелити подносиоцу захтјева на име
остваривања права из става 2. члана
125. овог Закона не може прелазити
10.000,00 (словима: десет хиљада КМ),
без обзира на број бодова утврђен ранг-листом и стамбеном ситуацијом.
16.2. Начин остваривања права на
име додјеле средстава за изградњу, адаптацију, реконструкцију
или доградњу стамбеног објекта
Члан 131.
(Подношење захтјева)
(1) Лица која имају право на остваривање права на додјелу средстава
подносе захтјеве на посебним обрасцима, које припрема Министарство сваке године према захтјевима
потреба доказне документације, у

(1) О додјели средстава одлучује министар уз сагласност Владе, узевши
у обзир број бодова по критеријима бодовања и налаз и мишљење
комисија за процјену оштећења стамбених објеката и утврђивање потреба за грађевинским материјалом и извођењем радова.
(2) Стручна комисија, оцијенивши оправданост, хитност и објективну потребу за приоритетно рјешавање
стамбеног питања сваког појединачног подносиоца захтјева, налаз и
мишљење комисија, за тешко егзистенцијално, стамбено, здравствено
или на други начин угрожене кориснике, сачињава посебну листу
приоритета за рјешавање, без обзира на број бодова по критеријима
бодовања.
Члан 133.
(Поступак са нереализираним
захтјевима)
Захтјеви који нису могли бити
реализирани у години у којој су поднијети, преносе се у рјешавање за наредну годину, под условом да се Буџетом Кантона одобри финансирање овог права, а обавеза подносиоца захтјева је да по расписаном јавном позиву
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за наредну годину допуни свој захтјев
нужном документацијом коју прописује Министарство.
Члан 134.
(Процјена оштећења
стамбених објеката)
(1) Комисије именује министар, односно посао процјене оштећења стамбених објеката и утврђивање потреба за грађевинским материјалом и
извођењем радова повјерава релевантној Кантоналној институцији.
(2) Комисије врше посао процјене оштећења стамбених објеката и утврђују потребе за грађевинским материјалом о минимуму стамбених услова дефинисаних у члану 128. овог Закона за санацију, адаптацију
и изградњу стамбених објеката.
Члан 135.
(Поступак по приговору
на листе корисника)
(1) На одлуке министра из члана 132.
које се објављују као прелиминарне листе корисника додјеле средстава, може се поднијети приговор
министру.
(2) Рјешење које министар донесе по
приговору је коначно.
(3) Након протека приговорног рока
објављују се листе корисника додјеле средстава, које су коначне.
Члан 136.
(Закључивање уговора између
корисника и Министарства)
(1) Корисник права на додјелу средстава закључује са Министарством уговор којим се детаљно прецизирају
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права и обавезе корисника и даваоца средстава по овом основу.
(2) Обавезни саставни дио овог уговора јесте одредба да корисник права
на додјелу средстава на овај начин
завршава са својим потраживањима према Министарству по основу
рјешавања стамбеног питања.
16.3. Критерији за првенство кориштења права
Члан 137.
(Критерији бодовања)
Приликом формирања листе корисника права на додјелу средстава,
поред испуњавања услова из члана
125. Закона, Стручна комисија из члана 132. став (1) узима у обзир збир бодова добивених на основу:
а) општих критерија,
б) посебних критерија,
ц) допунских критерија.
Одјељак А - Општи критерији
Члан 138.
(Општи критерији)
(1) а) Стамбена ситуација се рјешава
1) санацијом, реконструкцијом, адаптацијом, преуређењем кровишта и
поткровља у стамбени простор, претварањем заједничких просторија
у стамбени простор или доградњом стамбене јединице
40 бодова
b) Број чланова породичног домаћинства - за сваког члана породичног домаћинства, подносиоца захтјева по
10 бодова
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ц) Учешће у Оружаним снагама
1) учешће од 18.09.1991.–до 23.12.1995.
за један мјесец
4 бода
Бодови за учешће у Оружаним снагама припадају подносиоцу захтјева.
1) Носиоци највиших ратних признања
40 бодова
2) Хронолошки ред поднијетих захтјева-за сваку годину чекања
40 бодова
(2) Укупан број бодова остварен по свакој тачки овог члана међусобно се
збраја.
(3) За ратне војне инвалиде који су отпуштени из Оружаних снага по основу војне неспособности која је
посљедица рањавања или повређивања и шехиде - погинуле борце,
учешће у Оружаним снагама бодује се за читав период од момента
ступања у Оружане снаге па све до
завршетка оружане агресије на Босну и Херцеговину (23.12.1995.године).
Одјељак Б - Посебни критерији
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им са троје и више малољетне дјеце
45 бодова
(3) шехидска породица - породица погинулог борца са једним погинулим и двоје малољетне дјеце
40 бодова
(4) шехидска породица - породица погинулог борца са једним погинулим и једним малољетним дјететом
30 бодова
(5) шехидска породица без дјеце
25 бодова
(6) родитељи шехида са једним погинулим
20 бодова
б) Проценат оштећења организма
1) Ратни војни инвалид са процентом
тјелесног оштешења 100% I и II групе
50 бодова
2) Ратни војни инвалиди са процентом тјелесног оштећења 90% III групе
45 бодова
3) Ратни војни инвалиди са процентом тјелесног оштећења 80% IV групе
40 бодова

Члан 139.
(Посебни критерији)

4) Ратни војни инвалиди са процентом тјелесног оштећења 70% V групе
35 бодова

(1) а) Број погинулих бораца - шехида
чланова породичног домаћинства

5) Ратни војни инвалиди са процентом тјелесног оштећења 60% VI групе
30 бодова

(1) шехидска породица - породица погинулог борца са два и више погинулих и родитељи који су изгубили једино дијете
50 бодова

6) Ратни војни инвалиди са процентом тјелесног оштећења 50% VII групе
25 бодова

(2) шехидска породица - породица погинулог борца са једним погинул-

7) Ратни војни инвалиди са процентом тјелесног оштећења 40% VIII групе
20 бодова
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8) Ратни војни инвалиди са процентом тјелесног оштећења 30% IX групе
15 бодова
9) Ратни војни инвалиди са процентом тјелесног оштећења 20% X групе
10 бодова
ц) Борци - браниоци БиХ

8 бодова

(2) Подносиоцу захтјева припадају бодови само по основу једне тачке овога члана, која је за њега повољнија.
Одјељак Ц - Допунски критерији
Члан 140.
(Допунски критерији)
(1) а) Тешка болест подносиоца захтјева или члана породичног домаћинства.
Под тешким болестима у смислу ове уредбе сматрају се:
1)
2)
3)
4)

акутна туберкулоза;
малигна обољења;
ендемска нефропатија;
стање послије хируршког захвата
срца;
5) сва дегенеративна обољења централног нервног система;
6) инфаркт (срчани, мождани);
7) обољење мишићног система и парализе.
Све ове болести бодују се појединачно
са
5 бодова
б) Малољетни припадници Оружаних снага
Лицима која су се укључила у

Оружане снаге у животној доби када
нису били војни обвезници 20 бодова
ц) Борачки статус члана породичног
домаћинства
Додатни борачки статус за сваког члана породичног домаћинства 20 бодова
д) Материјална ситуација породичног домаћинства подносиоца захтјева
1) породице корисници социјалне помоћи и породице без икаквих примања
50 бодова
2) породице са примањима до 15%
просјечне нето плате исплаћене у
Федерацији БиХ у претходној години по члану
45 бодова
3) породице са примањима од 15% до
20% просјечне нето плате исплаћене
у Федерацији БиХ у претходној години по члану
30 бодова
4) породице са примањима од 20% до
25% просјечне нето плате исплаћене
у Федерацији БиХ у претходној години по члану
10 бодова
е) Статус становања
1) станује у алтернативном смјештају
који је дужан напустити 40 бодова
2) станује као подстанар

30 бодова

3) станује у властитој неусловној стамбеној јединици
20 бодова
4) станује код родитеља

10 бодова

(2) Под примањима породичног домаћинства подразумијевају се укупна
новчана примања укључујући при-
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мања по основу социјалне и борачко-инвалидске заштите.
(3) Укупан број бодова остварен по свакој тачки овог члана међусобно се
збраја.
16.4. Формирање листе корисника
права на додјелу средстава
Члан 141.
(формирање листи)
Листа корисника за додјелу средстава садржи збир бодова добивених
по основу опших, посебних и допунских критерија.
Члан 142.
(Додјела средстава на име набавке
грађевинског материјала)
Приликом остваривања права
на додјелу средстава на име набавке
грађевинског материјала и формирња листе корисника врши се бодовање
по критеријима из чланова 138,139. и
140. овог Закона.
Члан 143.
(Додјела средстава за извођење
грађевинских радова и пружање
грађевинских услуга)
(1) Приликом остваривања права на
додјелу средстава у виду извођења
грађевинских радова и пружању
грађевинских услуга, право на овај
вид помоћи имају:
a) дјеца без оба родитеља, родитељи
шехида који су стари, болесни и изнемогли, нарочито родитељи шехида носилаца највиших ратних призанања;
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b) шехидске породице које немају могућност да саме уграде грађевински материјал;
c) ратни војни инвалиди са високим
степеном инвалидности (ратни војни инвалиди I, II и III групе инвалидности)
d) тешко обољели бранитељи од обољења дефинисаних у члану 140. став (1) тачка а) овог Закона, који су
корисници социјалне помоћи или
који у оквиру породичног домаћинства не остварују никаква примања.
(2) За формирање листе корисника за
овај начин додјеле средстава, поред
испуњавања услова из става (1) овог члана, врши се бодовање по критеријима из чланова 138, 139. и
140. овог Закона.
16.5. Потребна документација за одобравање средстава на име набавке грађевинског материјала и
пружање грађевинских услуга
Члан 144.
Основна документација коју
прилаже подносилац захтјева
1. Доказ о припадности борачкој
популацији по одредбама чланова
1. и 2. Закона о допунским правима
бранилаца и чланова њихових
породица у Кантону, (увјерење
одјела Министарства за одбрану,
рјешење о признатом праву на
личну/породичну инвалиднину);
2. Увјерење о држављанству или
фотокопија ЦИПС-ове личне карте
за подносиоца захтјева;
3. Родни лист за подносиоца захтјева
и за све чланове породичног дома-
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4.
5.

6.

7.

ћинства;
Кућна листа;
Увјерење о кретању за подносиоца
захтјева издато од Полицијске управе (полицијска управа гдје подносилац захтјева има пребивалиште,
односно боравиште) које мора обухватити период од 01.01.1991.године до дана издавања увјерења;
Доказ о укупним примањима домаћинства подносиоца захтјева и пунољетних чланова породичног домаћинства (потврда о примањима
од послодавца, чек од пензије из
радног односа, односно примања
по основу личне и породичне инвалиднине, личног и породичног
материјалног обезбјеђења и др.);
Изјава овјерена од општинске службе за овјеру да су подносилац захтјева и чланови домаћинства евидентирани код Кантоналне Службе
за запошљавање;

a) Доказ Кантоналне Службе за запошљавање да је подносилац захтјева
незапослен и за незапослене чланове домаћинства;
8. Изјава овјерена од општинске службе за овјеру о статусу становања
подносиоца захтјева:
a) станује у алтернативном смјештају
који је дужан напустити, (рјешење
надлежног органа);
b) станује као подстанар (овјерен уговор о подстанарском односу);
c) станује у властитој неусловној стамбеној јединици (овјерена изјава);
d) станује код родитеља, (овјерена изјава).
9. када је у питању санација, реконструкција, адаптација, преуређење
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кровишта и поткровља у стамбени
простор, претварање заједничких
просторија у стамбени простор
или доградња стамбене јединице:
-

-

Изјава овјерена од општинске службе за овјеру да подносилац захтјева као и његови чланови породичног домаћинства немају другу стамбену јединицу у власништву или
посједу нити су поднијели захтјев
за упис власништва на било којој
стамбеној јединици у кантону те на
осталим подручјима Босне и Херцеговине, изузев оне која је предмет
остваривања овог права.
Изјава подносиоца захтјева да није
добио донацију од било кога и у
било којем износу, односно изјава
за она лица која су добила донацију тачан износ одобрене донације
те навести институцију од које је
добио донацију (изјава од стране
подносиоца захтјева овјерена од општинске службе за овјеру);

10. уколико се подносилац захтјева настанио на територији Кантона у
периоду од 04.05.1992.г.–14.12.1995.
г, изјава да није у статусу расељеног лица (изјава од стране подносиоца захтјева овјерена од општинске
службе за овјеру), као и доказ од
општине пребивалишта до доласка
у Босанско-подрињски кантон Горажде да он и чланови породичног
домаћинства немају условну стамбену јединицу у тој општини, (доказ из општине тренутног пребивалишта и доказ од општине до доласка у кантон)
б) Додатна документација коју по
потреби доставља подносилац
захтјева
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-

-

Доказ о додатном борачком статусу једног или више чланова породичног домаћинства (Федерално министарство за борачка питања – општинско одјељење сектора за војне
евиденције гдје се подносилац води
у евиденцији);
Љекарски налаз о тешкој болести
подносиоца захтјева или члана породичног домаћинства.

c) Додатна документација за све облике остваривања овога права коју доставља подносилац захтјева
поред основне документације
1. Једнократна бесповратна додјела
средстава за набавку грађевинског
материјала
-

Уколико стамбена јединица није
евидентирана у катастру општина,
грунтовници или књизи положених уговора суда, потребно је доставити грађевинску дозволу – рјешење о легализацији објекта – накнадну урбанистичку сагласност за легализацију објекта.

2. Једнократна бесповратна додјела
средстава за извођење грађевинских радова и пружања грађевинских
услуга
-

-

Уколико стамбена јединица није
евидентирана у катастру општина,
грунтовници или књизи положених уговора суда, потребно је доставити грађевинску дозволу – рјешење о легализацији објекта – накнадну урбанистичку сагласност за
легализацији објекта.
Уколико је подносилац захтјева корисник сталне социјалне помоћи –
рјешење надлежног центра за социјални рад.

Право на овај вид помоћи имају сљедеће борачке категорије:
-

-

-

-

-

дјеца без оба родитеља, родитељи
шехида који су стари, болесни и изнемогли, нарочито родитељи шехида носилаца највиших ратних признања;
шехидске породице које немају могућност да саме уграде грађевински материјал;
ратни војни инвалиди са високим
степеном инвалидности (ратни војни инвалиди I, II и III групе инвалидности);
тешко обољели бранитељи од обољења дефинисаних у члану 140. став (1) тачка а) Закона који су корисници социјалне помоћи или који у
оквиру породичног домаћинства не
остварују никаква примања;
Остали потребни докази релевантни за одлучивање о праву у конкретном случају.

Сви наведени докази морају бити оригинали или прописно овјеренe копијe не старијe од шест мјесеци.
По указаној потреби, Министарство ће
службеним путем извршити провјере
одређених података те, уколико при
провјерама установи да је подносилац
захтјева дао нетачне податке, захтјев
ће бити одбијен.
17. ПРАВО НА ПАРТИЦИПАЦИЈУ
ТРОШКОВА ЗА ПРИКЉУЧАК
НА ИНФРАСТРУКТУРАЛНЕ
МРЕЖЕ (ВОДА, ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И КАНАЛИЗАЦИЈА)

Члан 145.
Право на партиципацију трошкова за прикључак на инфраструкту-
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ралне мреже (вода, канализација и електрична енергија) имају лица из члana 2. овог Закона, под условом да стамбено питање рјешавају први пут и да
стамбени објекат посједује електроенергетску сагласност, односно адекватну
сагласност других јавних предузећа.
Лица из члaна 2. овог Закона
имају право на партиципацију трошкова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу, монофазни прикључак (дужине водоводног кабла 200
метара и до 70 метара канализационих
цијеви) на електро-дистрибутивну мрежу под условима из става 1. овог члана.
17.1. Услови, начин и критерији
Члан 146.
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, док додатне трошкове (електро-мрежа, водоводне цијеви преко 200 м и канализационе цијеви преко 70 м извођење радова и сл.)
до мјеста прикључења, обезбјеђује корисник личним средствима.
У руралним подручјима кантона и сусједним општинама из става 2.
члана 1. Закона гдје није инсталирана
градска водоводна мрежа лицима из
члана 2. овог Закона могу се одобрити
средства за рјешавање водоснабдијевања из мјесних изворишта у обиму и
висини утврђеној у претходном ставу
овог члана.
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Члан 147.
Општи критериј за остваривање права на додјелу средстава за прикључак на инфраструктуралну мрежу
је да подносилац захтјева припада борачкој популацији и да први пут рјешава своје стамбено питање.
Члан 148.
Посебни критерији за остваривање права за прикључак на инфраструктуралну мрежу су:
1. Незадовољавајућа стамбена ситуација и тежак социјални положај подносиоца захтјева;
2. Породични стандард;
3. Већи број чланова породичног домаћинства;
4. Укупна новчана нето примања по
члану породичног домаћинства, укључујући и примања по основу социјалне и борачко инвалидске заштите, износе мање од 25% просјечне
нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години;
5. Ванредне околности које подносиоца захтјева доводе у посебно тежак положај.
Члан 149.
Висина новчаних средстава за
прикључак стамбеног објекта на инфраструктуралну мрежу у износу:
а) 100% од стварних трошкова за
породице без редовних мјесечних примања;
б) 75% од стварних трошкова за породице са примањима до 25% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији
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БиХ у претходној години по члану са 4
и више чланова;
ц) 50% од стварних трошкова за
породице са примањима до 25% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години по члану до 3 члана породичног домаћинства.
Члан 150.
Поступак за остваривање права
из члана 145. Закона покреће се подношењем захтјева на прописаним обрасцима.
Овим обрасцима наведена је потребна документација коју је подносиоц захтјева дужан приложити уз исти.
Члан 151.
Првостепени поступак за утврђивање права на додјелу средстава за
прикључак на инфраструктуралну мрежу (електрична енергија, вода, канализација), води Министарство, у складу са одредбама Закона о управном
поступку («Службене новине Ф БиХ»
број: 2/98 и 48/99).
Члан 152.
У другостепеном поступку по
жалби рјешава Влада.
Члан 153.
Документација за остваривање права на додјелу средстава на име
прикључка на инфраструктурну мрежу
1. Захтјев са тачном адресом и бројем
контакт-телефона;
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2. Доказ о статусу борца Босне и Херцеговине из члана 2. Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде
(увјерење о времену проведеном у
Оружаним снагама);
3. Доказ да подносилац захтјева по
први пут рјешава своје стамбено
питање, односно да исто нема адекватно рјешено на подручју кантона и општина из става 2. члана 1.
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица (укључујући и чланове породичног домаћинства):
- уговор о подстанарском односу овјерен од надлежне институције или
- доказ да се подносилац захтјева и
чланови његовог породичног домаћинства налазе у привременом смјештају или
- доказ да подносилац захтјева и чланови његовог породичног домаћинства немају задовољавајуће рјешено стамбено питање, односно да
стамбена јединица у личном власништву није прикључена на инфраструктуралну мрежу;
4. Изјава да подносилац захтјева и
његови пунољетни чланови породичног домаћинства немају рјешено стамбено питање на подручју
Босне и Херцеговине;
5. Кућна листа;
6. Фотокопија ЦИПС-ове личне карте
подносиоца захтјева и пријава мјеста боравка/пребивалишта подносиоца захтјева и пунољетних чланова домаћинства;
7. Увјерење да се подносилац захтјева
и пунољетни чланови његовог породичног домаћинства налазе на
евиденцији Службе за запошљава-
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8.

9.
10.
11.

12.

ње (за незапослене) или доказ о висини примања (за запослене), укључујући примања - приходе из радног односа, борачко-инвалидске
заштите, пензије, самосталне дјелатности и других основа;
Изјаву да подносилац захтјева у буџетској години на коју се односи
поднесени захтјев није користио једнократну бесповратну помоћ за
стамбено рјешавање од Министарства, као ни донацију од домаћих
нивоа власти и међународних хуманитарних организација за ове намјене;
Посједовни лист за подносиоца и
чланове породичног домаћинства;
Грађевиснка дозвола или урбанистичка сагласност за грађење;
Предрачун (електроенергетска сагласност, предрачун за уградњу водомјера и сл.) за прикључак на инфраструктурну мрежу (прикључак
електричне енергије, воде, канализације и сл.) издат од стране јавног
предузећа;
Остали потребни докази релевантни за одлучивање о праву у сваком конкретном случају.

Сви наведени докази морају бити оригинали или прописно овјерене копије
не старије од шест мјесеци.
18. ПРАВО НА СТАН У ВЛАСНИШТВО

Члан 154.
Под условом да немају ријешено стамбено питање, те да пребивалиште, односно боравиште на подручју
кантона имају непрекидно од 23.12.
1996. године ратни војни инвалиди I
групе и ратни војни инвалиди који су
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радно неспособни по основу ране, повреде или болести задобијене за вријеме службе у Оружаним снагама, као
и дјеца шехида/погинулог борца-бранитеља и умрлог ратног војног инвалида, која су без оба родитеља, имају
право на одговарајући стан у власништву на подручју кантона.
Под условима из става 1. овог
члана право на стан у власништву могу остварити и родитељи са два и више шехида - погинулих бораца.
Члан 155.
Ратни војни инвалиди I групе и
ратни војни инвалиди који су радно
неспособни по основу рањавања или
озљеђивања за вријеме службе у Оружаним снагама, као и дјеца шехидапогинулог борца-бранитеља и умрлог
ратног војног инвалида, која су без оба
родитеља, чије је стамбено питање ријешено на начин који не задовољава
њихове потребе, остварују право из
претходног члана под условом да стан
којим располажу ставе на располагање
Кантону.
Члан 156.
Лица из члана 154. која остваре
право на стан у власништво на подручју кантона у виду поклона или наслијеђа имају право на накнаду трошкова (пореза) за промет непокретности с
циљем укњижбе власништва.
Члан 157.
Влада Кантона ће посебним прописом утврдити услове и начин за остваривање права на стан у власништво.
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19. УКЛАЊАЊЕ АРХИТЕКТОНСКОУРБАНИСТИЧКИХ БАРИЈЕРА
ЗА УЛАЗАК И КРЕТАЊЕ ПО
СТАНУ У ИНВАЛИДСКИМ
КОЛИЦИМА
Члан 158.
Војни инвалиди I групе, који
нису способни за кретање без инвалидских колица, имају право на уклањање архитектонско - урбанистичких баријера за прилаз, улазак и кретање у
стамбеној згради у којој станују, као и
за кретање по стану.
Право из става 1. овог члана војни инвалиди могу остварити само једном, и то на стамбеној јединици са
ријешеним свим имовинско - правним
односима.
Право из претходног става је у
искључивој надлежности општина у
саставу Кантона, а обим, начин и услове за остваривање ових права утврђују општине својим прописима.
20. ПРИОРИТЕТ У ДОДЈЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ПОВРАТАК
И ОДРЖИВИ ПОВРАТАК
Члан 159.
Лица из члана 2. овога Закона,
која су у прогнаничком, односно статусу избјеглог и расељеног лица на подручју Кантона, приликом њиховог
повратка у пријератна мјеста пребивалишта, имају приоритет у обезбјеђењу
и додјели средстава за повратак и одржив повратак код свих Кантоналних
и општинских органа који имају утицај на остваривање овог права.
Надлежна министарства у Кантону код којих се остварују права из
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претходног става, као и општине у саставу Кантона, посебним прописом
уредиће обим, степен, услове и начин
кориштења овог права.
Члан 160.
Право из члана 159. овог Закона
немају лица која су на подручју Босне
и Херцеговине ријешила своје стамбено питање.
20.1. Услови, начин и поступак додјеле средстава
Члан 161.
Лица из члана 2. овог Закона и
чланови њихових породица, која имају
или су имала статус расељеног лица, а
под условом да су пребивалиште, односно боравиште на подручју Кантона
имала на дан потписивања „Општег
оквирног споразума за мир у Босни и
Хереговини” (14.12.1995. године) имају
право на једнократну бесповратну додјелу средстава за повратак и одржив
повратак у мјесто предратног пребивалишта.
Лица која су 1992. године имала
пребивалиште на територији ентитета
Република Српска имаће приоритет
на једнократну додјелу бесповратних
средстава за повратак и одрживи повратак.
Члан 162.
Права на једнократну бесповратну додјелу новчаних средстава за повратак и одрживи повратак остварују
лица под условом да рјешавају стамбене потребе, покрећу производно-услужне дјелатности, пољопривредне и др-

30.јули/српањ 2013.

уге дјелатности, а све у циљу обезбјеђивања услова за повратак и одрживи
повратак.
Члан 163.
Право из члана 159. овог Закона
немају лица која имају или су имала
статус интерно расељених лица на подручју кантона, а која су своје стамбено питање трајно ријешила на подручју Кантона.
Члан 164.
Корисници права по овом Закону могу бити лица из члана 2. Закона,
која су у прогнаничком, односно статусу избјеглог и расељеног лица и, поред других услова, да им је омогућен
несметан повратак у пријератно пребивалиште те да постоје услови за санацију постојећег или изградњу новог
стамбеног објекта.
Члан 165.
Лицима из члана 2. Закона која
су у прогнаничком односно статусу
избјеглог и расељеног лица или су остварила повратак у пријератна пребивалишта, могу се одобрити једнократна бесповратна новчана средства за
повратак и одржив повратак на основу
поднесеног захтјева ако испуњавају опште и посебне услове прописане овим
Законом.
Члан 166.
Новчана средства за повратак и
одрживи повратак се могу одобрити
највише у висини до 5.000 КМ (словима: пет хиљада КМ).
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Удруживањем више лица из члана 2. овог Закона, кроз обављање одређене дјелатности из члана 162. овог
Закона, могу се одобрити новчана средства у зависности од броја лица, а
највише до износа који представља збир појединачних износа средстава.
Члан 167.
Поступак одобравања новачаних средстава за повратак и одрживи
повратак је сљедећи:
1. Захтјев за одобравање новчаних средстава, са комплетном прописаном документацијом, подноси се Министарству по јавном оглашавању;
2. Комисија за додјелу средстава за
повратак и одрживи повратак именована рјешењем министра обрађује све пристигле захтјеве и са својим мишљењем о опоравданости
захтјева доставља министру извјештај са приједлогом корисника за кориштење бесповратних новчаних
средстава за повратак и одржив повратак;
3. Министар на приједлог комисије
доноси коначну одлуку о додјели
средстава, а Влада на основу коначне одлуке министра доноси Одлуку о одобравању новчаних средстава корисницима средстава за повратак и одрживи повратак;
4. Након доношења одлуке, Министарство закључује појединачне уговоре о додјели средстава за повратак
и одржив повратак са лицима којима су одобрена новчана средства;
5. Новчана средства за повратак и одржив повратак корисник је дужан
у цјелости реализирати у року од
90 дана након извршене дознаке
новчаних средстава, а у складу са
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30.јули/српањ 2013.

склопљеним појединачним уговором о додјели средстава за повратак
и одржив повратак;
6. Контролу реализације уговора о
додјели средстава за повратак и одрживи повратак извршава Министарство, а по налазу комисије за утврђивање конкретне имплементације утрошених средстава на терену.

ције добијених новчаних средстава за
повратак и одрживи повратак, на приједлог комисије, корисник средстава ће
бити у обавези да у цјелости измири
сва средства у складу са уговором о додјели средстава за повратак и одрживи повратак.

Члан 168.

Уз захтјев за одобравање новчаних средстава за повратак и одрживи
повратак прилажу се, у зависности од
намјене, сљедећи докази:

Изузетно, лицима из члана 2.
овог Закона, која из оправданих разлога (елементарне непогоде, ванредне
околности и сл.) не могу чекати јавна
оглашавања за програме или пројекте
које имплементирају други Федерални или Кантонални органи управе недлежени за питања повратка, могу се
додијелити средства одмах након увида у чињенично стање на терену, те на
основу оцјене оправданости захтјева, о
чему ће комисија сачинити службену
забиљешку.
Одлуку о додјели средстава из
претходног става доноси Влада на приједлог министра.
Члан 169.
Новчана средства за повратак и
одрживи повратак се користе за намјене из члана 159. овог Закона, а могу се
одобрити за санацију или изградњу
стамбених објеката, набавку основних
средстава за обављање дјелатности, грађевинског материјала, набавку пољопривредних машина или алата, набавку стоке и извршење одређених грађевинских услуга или услуга поправке
машина.
Члан 170.
У случају ненамјенске реализа-

Члан 171.

-

-

-

-

Увјерење, односно потврда о статусу борца – бранитеља Босне
и Херцеговине;
рјешење о утврђеном статусу
расељеног лица;
доказ о непосједовању некретнина или стана на подручју кантона;
бизнис план (пројекат) о обављању дјелатности;
копија личне карте (увјерење о
пребивалишту ЦИПС) издате од
општине у коју се лице вратило;
предрачун (понуда) о траженим материјалним средствима.
Члан 172.

Средства за финансирање права утврђених овим Законом за сваку годину обезбјеђују се из Буџета Министарства.
21. ПАРТИЦИПАЦИЈА ТРОШКОВА
НАКНАДЕ ЗА ДОДИЈЕЉЕНО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА
КОРИШТЕЊЕ И НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

30.јули/српањ 2013.

Члан 173.
Лица из члана 2. овог Закона,
која први пут рјешавају своје стамбено
питање, под условом да су извршила
прибављање грађевинског земљишта
и одобрења за грађење, имају право на
партиципацију трошкова у минималном износу од 50% за:
1. Накнаду намијењену за преузето
или купљено земљиште површине
до 400 м2,
2. Накнаду из основа природних погодности градског грађевинског земљишта и погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које
могу настати приликом кориштења тог земљишта, а које нису резултат улагања средстава власника
или корисника некретнина – ренте, нето грађевинске површине до
100 м2,
3. Накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за изградњу
породичне стамбене зграде за властите потребе нето грађевинске површине до 100 м2.
Лица која граде објекат на властитом земљишту имају право на партиципацију трошкова за накнаде из
тачака 2. и 3. претходног става.
Лица из члана 2. овог Закона
која посједују властито грађевинско земљиште на подручју Босне и Херцеговине немају право на накнаду трошкова за купљено земљиште из тачке 1. става 1. овог члана.
Одредбе из става 1. овог члана
односе се и на разлику између постојеће стамбене површине и доградње, надзиђивања, преуређења кровишта и поткровља, претварања заједничких про-
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сторија и реконструкције, до нето стамбеног простора 100 м2 .
Накнада трошкова за купљено
грађевинско земљиште површине до
400 м2 одобрава се у складу са расположивим средствима у Буџету до висине пет просјечних нето плаћта исплаћених у Федерацији БиХ у претходној
години.
Члан 174.
Лица из члана 2. овог Закона,
када рјешавају питање свога запослења, имају право на партиципацију трошкова накнада из тачака 2. и 3. претходног члана за изградњу пословног
простора нето површине до 100 м2, у
минималном износу од 50%.
21.1. Услови, начин, поступак и критерији за остваривање права
Члан 175.
Право на одобравање новчаних
средстава на име партиципације трошкова накнаде за додијељено грађевинско земљиште и накнаде на кориштење градског грађевинског земљишта
имају лица из члана 2. овог Закона која први пут рјешавају своје стамбено
питање на подручју Кантона под условом да су на дан потписивања „Општег оквирног споразума за мир у БиХ”
(14.12.1995.године) имала пребивалиште на подручју Кантона.
Члан 176.
Максималан износ средстава
одобрених за партиципацију трошкова накнаде за додијељено грађевинско
земљиште и накнаде на кориштење
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градског грађевинског земљишта у току једне буџетске године не може бити
већи од износа средстава планираних
за те намјене у Буџету Министарства.

30.јули/српањ 2013.

Као мјеродавна цијена квадратног метра грађевинског земљишта узима се она цијена коју утврди општински орган према градским зонама.

захтјева учествује личним средствима са 25% укупних трошкова, док
преостале трошкове у износу 75%
сноси Министарство;
c) Ако је висина мјесечних примања
преко висине двије просјечне нето
плаће у Федерацији БиХ, подносилац захтјева учествује личним средствима са 50% укупних трошкова,
док преостале трошкове у износу
50% сноси Министарство.

Члан 178.

Члан 180.

За остваривање права на партиципацију трошкова накнаде за додијељено грађевинско земљиште на кориштење и накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта подносилац
захтјева мора испуњавати услове према мјерилима и критеријима како слиједи:

Поступак признавања ових права, на основу захтјева корисника, врши првостепени орган.

Члан 177.

1. Учешће у Оружаним снагама;
2. Стамбена ситуација;
3. Материјално-породичне прилике.

Члан 181.
Ради признавања овог права,
првостепени органи ће обезбиједити
сљедеће доказе:
-

Члан 179.
Приликом одобравања висине
средстава у обзир се узимају материјалне прилике и мјесечна примања подносиоца захтјева и пунољетних чланова породичног домаћинства, и то:
a) Ако је висина мјесечних примања
из претходног става до висине једне просјечне нето плате у Федерацији БиХ, подносилац захтјева ослобађа се трошкова партиципације
која пада на терет Министарства у
износу 100%;
b) Ако је висина мјесечних примања
од једне до двије просјечне нето плате у Федерацији БиХ, подносилац

-

-

Захтјев, који треба бити уредно
протоколисан у складу са прописима о канцеларијском пословању, потпун у смислу навода шта се тражи и по ком основу;
Увјерење о статусу борца;
Кућна листа;
Доказ да подносилац захтјева
по први пут рјешава своје стамбено питање односно да исто
нема ријешено на подручју кантона и општинама из става 2.
члана 1. овог Закона (укључујући и чланове породичног домаћинства;
Рјешење о додјели грађевинског земљишта, о дозволи за грађење или рјешење о урбанистичкој сагласности и висини ренте;

30.јули/српањ 2013.

-

-

Купопродајни уговор (оригинал или овјерена копија);
Увјерење о мјесту пребивалишта;
Увјерење о кретању подносиоца захтјева;
Доказ о укупним мјесечним новчаним примањима подносиоца захтјева и пунољетних чланова породичног домаћинства;
Остали потребни докази релевантни за одлучивање о праву у
сваком конкретном случају.
Члан 182.

У рјешењу о признатом праву
накнаде трошкова за додијељено градско грађевинско земљиште, односно
ренту, обавезно треба да стоји износ
трошкова које сноси Министарство,
као и износ трошкова које сноси подносилац захтјева.
Члан 183.
Руководилац надлежног првостепеног органа на основу захтјева и
приложене документације у складу са
одредбама Закона о управном поступку, доноси појединачна рјешења о признавању права на партиципацију трошкова.
Члан 184.
По окончању првостепеног поступка, руководилац првостепеног органа доставља Министарству цјеловит
извјештај о признавању права и поступку додјеле средстава.
Члан 185.
У другом степену поступак по
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жалби о признавању права на партиципацију трошкова рјешава Министарство.
22. БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШТЕНА
ВОЖЊА
Члан 186.
Лица из члана 2. овог Закона,
имају право на бесплатну вожњу до
бањског и климатског лијечилишта,
када су упућена на лијечење од стране
Министарства.
У случају када није организиран посебан превоз до бањског и климатског лијечилишта, лицима која су
упућена на бањско-климатско лијечење ће се надокнадити трошкови превоза у редовном аутобуском саобраћају.
Члан 187.
Ратни војни инвалиди и један
члан из породичног домаћинства породице шехида/погинулих бораца (брачни друг шехида/погинулог браниоца, имају право на повлаштену вожњу
у јавном градском саобраћају на подручју Кантона и међуградском саобраћају у општине из члана 1. став 2. овог
Закона.
Право на повлаштену вожњу у
јавном градском саобраћају може остварити и један од родитеља шехида/
погинулог браниоца уколико не живе
у заједничком домаћинству са породицом шехида/погинулог борца из става 1. овог члана.
Изузетно од одредби претходног става, дјеца без оба родитеља која
су редовни студенти имају право на
бесплатну повлаштену вожњу до мјеста студирања, уколико студирају на
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подручју БиХ.
Поред ратног војног инвалида,
који је корисник права на додатак за
његу и помоћ од стране другог лица,
право на бесплатну вожњу има и лице
које му ту његу и помоћ пружа.

30.јули/српањ 2013.

22.1. Услови, начин и поступак остваривања права на повлаштену
вожњу

Изузетно, носилац права код
породице шехида – погинулог борца,
може своје право пренијети на члана
породице погинулог борца - шехида,
који је корисник права на породичну
инвалиднину, на основу коначног рјешења надлежног органа, издатог у складу са важећим Федералним прописима из области борачко-инвалидске
заштите.

Члан 188.

Члан 191.

Превоз корисника у градском и
приградском саобраћају према овом
Закону може вршити само превозник
одабран од стране Министарства, у складу са важећим законским прописима.
Са одабраним превозником Министарство ће закључити посебан уговор којим ће се регулисати међусобне
обавезе и начин обављања услуга превоза.

Право на повлаштен превоз у
градском и приградском саобраћају по
овом Закону могу остварити само ако
ово право не могу остварити по неком
другом основу.

Члан 189.
Право на повлаштен превоз корисника у градском и приградском саобраћају ће се рјешавати у складу са
овим Законом и позитивним законским прописима.
Право из претходног става могу
остварити само корисници којима је
мјесто пребивалишта односно боравишта удаљено више од три километра
од центра града Горажда.
Члан 190.
Право на повлаштен превоз у
градском и приградском саобраћају
стечено по овом Закону не може се пренијети на друго лице.

Члан 192.
Корисницима који испуњавају
услове прописане овим Законом право
на повлаштен превоз у градском и приградском саобраћају припада од првог дана наредног мјесеца од дана подношења захтјева и важи до истека рока
уговора закљученог између Министарства и одабраног пружаоца услуга превоза, када је потребно поступак обновити.
Члан 193.
Корисник права је дужан у року од 15 дана од дана настале промјене
пријавити сваку промјену која утиче
на кориштење, обим и престанак овог
права.
Првостепени органи надлежни
за борачко-инвалидску заштиту ће по
службеној дужности, на основу пријаве корисника права или сазнања на
други начин о насталој промјени из

30.јули/српањ 2013.

претходног става овог члана, покренути поступак одмах, а најкасније у року
од 15 дана од дана пријема захтјева,
односно сазнања и донијети рјешење о
престанку или измјени признатог права на повлаштен превоз у градском и
приградском саобраћају, са правним
дјеловањем од првог дана наредног мјесеца по насталој промјени.
Члан 194.
Првостепени орган, према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева,
рјешава у првом степену о праву на
повлаштен превоз у градском и приградском саобраћају и о праву на рефундацију средстава на име трошкова
превоза лица из члана 186. овог Закона, уколико није другачије регулирано
другим прописом.
Рјешење из претходног става
првостепени орган дужан је донијети
у року од 30 (тридесет) дана од дана
подношења захтјева.
Члан 195.
Првостепени орган води комплетну евиденцију о корисницима којима је признато право на повлаштен превоз у градском и приградском саобраћају и доставља Министарству мјесечне збирне извјештаје о броју корисника којима је признато ово право.
Члан 196.
Првостепени орган доставља
одабраном превознику списак корисника којима је признато право на повлаштен превоз у градском и приградском саобраћају и захтјев за издавање
исказница за превоз.
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Члан 197.
Надзор над рјешењима донесеним у првом степену и поступак по
жалби проводи Министарство.
Члан 198.
Дјеца без оба родитеља која су
редовни студенти имају право на бесплатну вожњу до мјеста студирања на
подручју Босне и Херцеговине.
Корисници права из претходног става овог члана могу у току једног
мјесеца користити четири одласка до
мјеста студирања, односно четири повратка од мјеста студирања до Горажда, са пружаоцем услуга превоза по властитој жељи уз обавезно преузимање
повратне карте са тачно наведеним датумом и релацијом путовања.
Члан 199.
Обавезна документа која се подносе за остваривање права на повлаштени превоз у градском и приградском
саобраћају су:
1. Захтјев са тачном адресом, ЈМБГ и
бројем контакт-телефона;
2. Увјерење о борачком статусу
(ратни војни инвалид, породица
шехида и погинулог борца);
3. Копија личне карте;
4. Потврда о мјесту пребивалишта;
5. Доказ да се подносилац захтјева не
налази у радном односу;
6. Изјава да ово право не остварује по
неком другом основу;
7. Доказ о уплати партиципације за
годину дана.
Изузетно, доказ из тачке 5. пре-
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тходног става неће се узети као искључив уколико је корисник запослен, а
мјесто пребивалишта и радно мјесто
корисника су удаљени најмање 3 км од
центра града Горажда.
Потребна документација за рефундацију средстава на име трошкова
превоза дјеце без оба родитеља који су
редовни студенти:
1. Захтјев са тачном адресом и бројем
жирорачуна;
2. Увјерење образовне установе о редовном студирању (подноси се једном у току академске године уз први захтјев);
3. Оригинал повратна карта/-е са тачно наведеном релацијом и датумом путовања.
Члан 200.
За кориштење услуга превоза у
градском и приградском саобраћају
одабрани превозник издаје исказницу
корисницима која важи од дана стицања права до истека рока уговора закљученог између Министарства и одабраног пружаоца услуга превоза.
Исказница из претходног става
се може издати само лично кориснику
са списка из члана 196. овог Закона, уз
показ документације која доказује његов идентитет.
Члан 201.
Од прихваћене цијене годишње
исказнице, уговорене са пружаоцем услуга превоза, корисник партиципира
са 10%.
Корисник уплаћује партиципацију директно на рачун пружаоца услуга и то унапријед за годину дана,
односно за онолики број мјесеци који
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је остао до истека уговора закљученог
са пружаоцем услуга.
Изузетно од претходног става,
дјеца без оба родитеља ослобађају се
партиципације.
Члан 202.
Поред ратног војног инвалида,
који је корисник права на додатак за
његу и помоћ од стране другог лица,
право на повлаштену вожњу има и лице које му ту његу и помоћ пружа.
Члан 203.
У складу са одредбама из претходног члана, одабрани превозник ће
фактурисати услуге превоза Министарству, уз табеларни приказ који садржи списак са потписима корисника
којима су издате исказнице, борачки
статус, проценат учешћа Министарства, мјесто пребивалишта и обрачун висине трошкова који иду на терет Министарства.
13. ПАРТИЦИПАЦИЈА ТРОШКОВА
ЏЕНАЗЕ-САХРАНЕ
Члан 204.
У случају смрти демобилисаног
браниоца, ратног војног инвалида, члана породице шехида – погинулог борца, чланови породице, односно лице
које је сносило трошкове сахране-џеназе, уколико то право не могу остварити према другом основу, имају право
на партиципацију трошкова џеназе-сахране најмање у висини просјечне мјесечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години према
подацима Завода за статистику Федерације БиХ.

30.јули/српањ 2013.

Услови и начин остваривања права на
партиципацију трошкова џеназе-сахране
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кова џеназе-сахране утврђује се рјешењем првостепеног органа, а новчана
средства исплаћују се из бБуџета Министарства.

Члан 205.
Под условом да је умрли имао
пребивалиште/боравиште на дан смрти на подручју Кантона и/или општинама из става 2. члана 1. овог Закона,
општи критерији за остваривање овог
права је да је умрли припадао категорији борачке популације и то:
-

-

-

демобилисани борац (увјерење
надлежног органа о припадности Оружаним снагама у периоду 18.09.1991. до 22.04.1996. године, најмање двије године);
ратни војни инвалид (рјешење
надлежног општинског органа);
члан породице шехида, погинулих и несталих бораца и умрлих ратних војних инвалида (рјешење надлежног општинског
органа);
добитник ратног признања и
одликовања (увјерење или копија признања).
Члан 206.

Право на партиципацију трошкова џеназе-сахране чланови породице, односно лице које је сносило трошкове џеназе-сахране остварују подношењем захтјева првостепеном органу
са потребним доказима о испуњавању
услова за остваривање овог права у року од шест мјесеци (180 дана) од дана
смрти лица из члана 2. овог Закона.
Члан 207.
Право на партиципацију трош-

Члан 208.
Обавезне исправе и документи
које достављају подносиоци захтјева за
остваривање права на партиципацију
трошкова џеназе-сахране су:
1. Захтјев са тачном адресом, бројем
контакт-телефона и бројем жирорачуна;
2. Доказ за умрлог о борачком статусу;
3. Извод из матичне књиге умрлих;
4. Кућна листа;
5. Фотокопија ЦИПС-ове личне карте
подносиоца захтјева и пријава мјеста боравка подносиоца захтјева и
умрлог лица;
6. Доказ да помоћ у случају смрти
чланови уже породице нису остварили по другом основу (потврда
послодавца ако је умрли био у радном односу, потврда од Службе за
социјалну заштиту надлежне општине ако је умрли био корисник
права по том основу, као и други
докази који би могли утицати за
ос-тваривање права по оцјени првостепеног органа);
7. Доказ о извршеним уплатама код
надлежних органа трошкова џеназе-сахране (спецификација трошкова са рачунима).
Члан 209.
По окончању првостепеног поступка, Руководилац првостепеног органа доставља цјеловит извјештај са
рјешењима о признатом праву на да-
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љу реализацију Министарству.

Члан 214.

23. ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

Пружање једнократне новчане
помоћи за лица из члана 2. овог Закона вршиће се изузетно само у социјално-економским оправданим случајевима, односно лицима која се налазе у тешким социјално-економским условима, а којиа задовољавају опште и посебне услове утврђене критеријима, уколико има одобрених финансијских средстава за ову намјену.

Члан 210.
Право на додјелу једнократне
новчане помоћи могу остварити лица
из члана 2. овог Закона на сљедећи
начин:
1. Додјелом новчаних средстава за
рјешавање социјалних потреба;
2. Додјелом прехрамбеног бона у износу до 10% просјечне нето плате
исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години;
3. Додјелом новчаних средстава за обезбјеђење огрјева.
Члан 211.
Министарство је дужно сваке
године објавити јавни позив за остваривање овог права као и јавни позив за
одабир добављача роба за додјелу прехрамбеног бона.
Члан 212.
Лица која имају право на остваривање права на додјелу једнократне
новчане помоћи подносе захтјев за остваривање овог права на прописаним
обрасцима (ОБРАЗАЦ 1, 2 и 3).

Члан 215.
О додјели средстава у складу са
Законом о управном поступку одлучује Министарство, а иста одобрава Влада.
24.1. Услови, критерији и начин за
остваривање права на једнократну помоћ за социјалне потребе
Члан 216.
Под условом да су су имали пребивалиште-боравиште на подручју кантона на дан 14.12.1995.године, општи
критериј за остваривање једнократне
новчане помоћи за социјалне потребе
јесте да подносиоци захтјева припадају
једној од категорија борачких популација, и то:
-

Члан 213.
Поднесени захтјев важи само за
буџетску годину у којој је захтјев поднијет.
Сваке буџетске године утврђује
се висина новчаних средстава за ове
намјене.

-

демобилисани бранилац (увјерење надлежног органа о припадности Оружаним снагама у периоду од 18.09.1991. до 23.12.
1995.године најмање једну годину дана);
ратни војни инвалид (рјешење
надлежног општинског органа);
члан породице шехида и погинулих и несталих бораца и ум-
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рлих ратних војних инвалида
(рјешење надлежног општинског органа).
Члан 217.
Посебни услови за остваривање
једнократне новчане помоћи за задовољење социјалних потреба су:
1. Укупна новчана нето примања, укључујући и примања по основу социјалне и борачко-инвалидске заштите, износе мање од 15% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години по
члану домаћинства;
2. Да подносилац захтјева и чланови
његовог породичног домаћинства
нису у радном односу или да немају ријешен радно-правни статус
(предузећа у стечају и ликвидацији, предузећа чији су жирорачуни
блокирани, судски спорови из домена радних односа и сл.);
3. Да подносилац захтјева и чланови
његовог породичног домаћинства
у мјесту пребивалишта-боравишта
не посједују више од 10.000 м2 обрадивог пољопривредног земљишта;
4. Да се подносилац захтјева или члан
његовог породичног домаћинства
се не баве самосталном дјеланошћу;
5. Да подносилац захтјева или члан
његовог породичног домаћинства
не посједује моторно возило (аутомобил), пољопривредну или другу
механизацију која омогућава остваривање добити.
Изузетно лицима из члана 214.
овог Закона која докажу да су у веома
тешкој материјално-социјалној ситуа-
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цији, а не испуњавају неки од прописаних услова из претходног става овог
члана, уколико има расположивих средстава, министар може у току календарске године једанпут одобрити једнократну новчану помоћ за социјалне
потребе у висини утврђеној у члану
219. овог Закона.
Члан 218.
Обавезне исправе-документа која достављају подносиоци захтјева за
додјелу једнократне новчане помоћи
за задовољење социјалних потреба су:
1. Захтјев са тачном адресом, бројем
контакт-телефона и бројем жирорачуна;
2. Доказ о статусу браниоца из члана
2. Закона о допунским правима бораца и чланова њихових породица
у Босанско-подрињском кантону
Горажде;
3. Копија личне карте подносиоца
захтјева;
4. Доказ о мјесту пребивалишта подносиоца захтјева и свих пунољетних чланова породичног домаћинства (увјерење ЦИПС);
5. Кућна листа;
6. Увјерење да се подносилац захтјева
и пунољетни чланови његовог породичног домаћинства налазе на
евиденцији Службе за запошљавање (за незапослене) или доказ о висини примања (по основу борачкоинвалидске заштите, пензије и других основа) или доказ о редовном
школовању;
7. Доказ да подносилац захтјева у мјесту пребивалишта/боравишта не
посједује више од 10 000 м2 обрадивог пољопривредног земљишта (по-
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сједовни лист);
8. Да подносилац захтјева или члан
његовог породичног домаћинства
не посједује моторно возило (аутомобил), пољопривредну или другу
механизацију која омогућава остваривање добити.

Члан 221.
Прехрамбени бон ће се додјељивати лицима из члана 2. овог Закона
која су без икаквих прихода, односно
која се налазе у стању социјалне потребе, а која имају пребивалиште/боравиште на подручју кантона.

Члан 219.
Критерији за утврђивање висине средстава која се додјељују на име
помоћи за задовољење социјалних потреба су:
-

-

-

-

-

породица до 2 члана
20% просјечне нето плате исплаћене у Ф БиХ у претходној години;
породица са 3 члана
25% просјечне нето плате исплаћене у Ф БиХ у претходној години;
породица са 4 члана
30% просјечне нето плате исплаћене у Ф БиХ у претходној години;
породица са 5 чланова
40% просјечне нето плате исплаћене у Ф БиХ у претходној години;
породица са више од 5 чланова
45% просјечне нето плате исплаћене у Ф БиХ у претходној години.

Члан 222.
Обавезне исправе - документа
која достављају сви подносиоци захтјева за додјелу прехрамбеног бона:
-

-

-

Члан 220.
Подносиоцу захтјева може се
одобрити једнократна помоћ за социјалне потребе само једном у току једне
буџетске године, а изузетно, према процјени стања, у социјално оправданим
случајевима, два пута у току једне буџетске године.
24.2. Услови, начин и критерији за
остваривање права на додјелу
прехрамбеног бона

-

-

Захтјев са тачном адресом, јединственим матичним бројем грађана и
бројем контакт-телефона на јединственом обрасцу;
Доказ о статусу борца - бранитеља
Босне и Херцеговине из члана 2.
Закона (увјерење о времену проведеном у Оружаним снагама у току
агресије; рјешење о ратном војном
инвалиду, доказ о статусу члана
породице ратног војног инвалида,
доказ о статусу члана породице
шехида - погинулог борца);
Копија личне карте или пријаве мјеста боравка/пребивалишта;
Увјерење Завода за запошљавање
уколико је подносилац захтјева незапослен;
Увјерење Завода за запошљавање за
незапослене чланове домаћинства;
Кућна листа;
Докази о укупним мјесечним приходима - примањима подносиоца
захтјева и чланова његовог породичног домаћинства по основу: радног односа, борачко-инвалидске заштите, пензије, самосталне дјелатности и других основа;
Доказ да подносилац захтјева у мј-
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-

есту пребивалишта/боравишта не
посједује више од 5. 000 м2 обрадивог пољопривредног земљишта (посједовни лист);
Да подносилац захтјева или члан
његовог породичног домаћинства
не посједује моторно возило (аутомобил), пољопривредну или другу
механизацију која омогућава остваривање добити.

која достављају сви подносиоци захтјева за набавку огрјева:
-

-

Члан 223.
Подносиоцу захтјева може се
одобрити прехрамбени бон једном годишње, а према процјени стања у социјално оправданим случајевима и два
пута годишње.
24.3. Услови, начин и критерији за
остваривање права на додјелу
средства за набавку огрјева

-

Члан 224.

-

Новчана средства за набавку огрјева ће се додјељивати лицима из члана 2. овог Закона која су без икаквих
прихода, односно која се налазе у стању социјалне потребе, а која имају пребивалиште/боравиште на подручју
кантона.

-

Члан 225.

-

Подносиоцу захтјева се могу одобрити новчана средства за набавку
огрјева у износу од 25% просјечне нето
плате исплаћене у Федерацији БиХ у
претходној години једном годишње.
Члан 226.
Обавезне исправе - документа

-

Захтјев са тачном адресом, јединственим матичним бројем грађана и
бројем контакт-телефона на јединственом обрасцу;
Доказ о статусу борца-бранитеља
Босне и Херцеговине из члана 2.
Закона о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица (увјерење о времену проведеном у Оружаним снагама у току агресије, рјешење о ратном војном
инвалиду, доказ о статусу члана
породице ратног војног инвалида,
доказ о статусу члана породице
шехида - погинулог борца);
Фотокопија личне карте или пријаве мјеста боравка - пребивалишта;
Увјерење Завода за запошљавање
уколико је подносилац захтјева незапослен;
Увјерење Завода за запошљавање за
незапослене чланове домаћинства;
Кућна листа;
Докази о укупним мјесечним приходима - примањима подносиоца
захтјева и чланова његовог породичног домаћинства по основу радног односа, борачко-инвалидске заштите, пензије, самосталне дјелатности и других основа;
Доказ да подносилац захтјева у мјесту пребивалишта-боравишта не
посједује више од 5. 000 м2 обрадивог пољопривредног земљишта (посједовни лист);
Доказ да подносилац захтјева или
члан његовог породичног домаћинства не посједује моторно возило
(аутомобил), пољопривредну или
другу механизацију која омогућава остваривање добити.
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24. ПОДИЗАЊЕ НИШАНА –
НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА
И СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА

25.1. Услови и начин за остваривање
права на изградњу нишана и
спомен-обиљежја

Члан 227.

Члан 228.

Свим припадницима Оружаних снага који су погинули или умрли у
току агресије на Републику Босну и
Херцеговину од 1992. до 1995. године и
укопани на подручју кантона, Кантон
ће подићи нишане-надгробне споменике, у складу са идејним рјешењем
шехидског нишана, те обезбиједити
трајну заштиту и одржавање.
Кантон ће подићи нишане-надгробне
споменике и припадницима Оружаних снага из претходног става који су
укопани изван подручја кантона према евиденцији одјела Министарства
одбране општина у саставу Кантона,
односно војних јединица.
Организаторима отпора, ветеранима, добровољцима, ратним војним
инвалидима и добитницима ратних
признања и одликовања, Кантон подиже нишане – надгробне споменике
након њихове смрти у складу са усвојеним типизираним идејним рјешењем, о чему ће Министарство донијети
посебан пропис.
Чланови породице шехида/погинулог борца који својим средствима
изврше подизање нишана-надгробног
споменика имају право накнаде трошкова у висини и према динамици исплате које утврди Министарство.
Изградњу осталих спомен-обиљежја Министарство ће вршити у складу са расположивим средствима за сваку буџетску годину, а у складу са посебним прописом.

Министарство ће за сваку буџетску годину објавити јавни позив за
одабир испоручиоца нишана – надгробних споменика, у складу са позитивним законским прописима.
a) Остваривање права на изградњу
нишана - споменика
Члан 229.
Породица која жели остварити
право на изградњу нишана – надгробног споменика обраћа се захтјевом
Министарству, о чему се у Министарству сачињава записник на унифицираном обрасцу.
Службеник Министарства дужан је извршити увид у службену евиденцију погинулих припадника Оружаних снага на подручју Кантона, те уколико се погинули налази на евиденцији, издаје се налог овлаштеном добављачу за изградњу нишана – надгробног споменика.
Члан 230.
За погинуле припаднике Оружаних снага који се не налази на евиденцији погинулих припадника, затражиће се додатни докази:
-

смртни лист (смрт наступила од
18.09.1991. до 23.12.1995.године);
увјерење о припадности Оружаним снагама.

30.јули/српањ 2013.

Члан 231.
Чланови породице шехида - погинулог борца који својим средствима
изврше подизање нишана-надгробног
споменика (типизираног шехидског
или другог типа у складу са својим увјерењима) имају право накнаде трошкова набавке нишана -надгробних споменика.
Висина накнаде из претходног
става не може бити већа од цијене коју
је Министарство постигло са одабраним добављачем нишана – надгробних
споменика у текућој години.
Члан 232.
Породица која жели остварити
право на рефундацију обраћа се писаним захтјевом за рефундацију средстава Министарству или лично датом унифицираном изјавом у Министарству
и прилаже доказ о подизању нишана.
Као доказ служи: рачун од предузећа или од самосталне занатске радње која је обавила послове израде и
уградње шехидског нишана или надгробног споменика или потврда предузећа о плаћеним трошковима.
Министарство неће рефундирати трошкове додатно изведених радова на мезару шехида – погинулог борца.
Члан 233.
Рефундација средстава ће се вршити у складу са планираним средствима у Буџету Министарства.
Члан 234.
Уколико је породица постави-
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ла нишан – надгробни споменик другог типа, а жели да јој се постави типизирани надгробни споменик – нишан
од стране Министарства, Министарство је дужно извршити постављење нишана – надгробних споменика, уз уредно попуњену изјаву породице.
У случају из претходног става,
породица нема право на рефундацију
трошкова претходно постављених нишана другог типа.
Члан 235.
Министарство ће израдити базу
података у складу са евиденционим
картонима, односно изјавама породица шехида и погинулих бораца.
б) Изградња спомен-обиљежја
Члан 236.
У складу са расположивим средствима за сваку буџетску годину, Министарство објављује Јавни позив за
финансирање/суфинансирање изградње, санације, доградње и уређења спомен-обиљежја, мезарја и гробаља у
којем се обавезно назначи укупан износ средстава која су предмет расподјеле.
Члан 237.
Захтјев за финансирање/суфинансирање програма/пројеката могу
поднијети само правна лица и то: удружења која окупљају борачке популације, институције и вјерске установе
са разрађеним програмима усмјереним на реализацију циљева произашлих из намјене ових средстава.
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Члан 238.

Члан 242.

Захтјев је потребно образложити, у смислу разлога подршке пројеката/програма (општем, друштвеном,
финансијском и сл). Средства ће се додјељивати на основу јавног позива, једнократно, а који ће бити објављен на
Радио-телевизији Босанско-подрињског кантона Горажде, огласним плочама институција и на wеб-страници Министарства.

Захтјеви по јавном позиву за одабир програма/пројеката, подносе се
Министарству.
Захтјеви ће се подносити Министарству у току јавног позива, односно
у трајању од 15 дана од дана његовог
објављивања на огласној табли Кантона.

Члан 239.
Приједлог расподјеле и исплате
ових намјенских средстава вршиће се у
складу са општим и посебним критеријима.
Члан 240.
Општи критерији за одобрење
средстава за финансирање/суфинансирање изградње спомен-обиљежја, уређење мезарја и гробаља су:
-

квалитет и комплетност програма;
оригиналност пројекта у смислу његовог значаја;
висина учешћа сопствених средстава.
Члан 241.

Посебни критерији за одобрење
средстава за финансирање/суфинансирање изградње спомен-обиљежја, уређење мезарја и гробаља су:
-

програми који се реализирају
уз помоћ више суфинансијера,
величина простора који је обухваћен пројектом .

Члан 243.
Апликациони формулари се објављују на wеб-страници Министарства, а могу се преузети и у просторијама писарнице Кантона.
Непотпуни захтјеви и програми
се не разматрају.
Министарство нема обавезу враћања предате документације апликантима.
Члан 244.
Уз захтјев се достављају сљедећи документи:
1. Адекватно попуњен и овјерен апликациони формулар;
2. Увјерење о идентификационом броју;
3. Рјешење о регистрацији;
4. Копија уговора са банком о отварању трансакционог/текућег рачуна;
5. Детаљан описан пројекат или програм за који се тражи финансирање/суфинансирање;
6. Финансијски план пројекта или
програма, са очекиваним приходима и расходима;
7. Потврда/увјерење од вјерске установе као доказ да се програми и пројекти односе на финансирање/суфинансирање уређења мезарја и
гробаља.
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Члан 245.
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију.
Комисија све достављене апликације
разматра и евалуира у периоду од максимално 10 дана од завршетка јавног
огласа.
Евалуација апликација проводи
се на основу критерија за расподјелу
средстава за финансирање/суфинансирање пројеката уз обавезну примјену скале за евалуацију из члана 268. у
којој су садржани општи и посебни услови и број бодова у односу на тражени износ средстава.
Члан 246.
Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати пројектима и захтјевима чија имплементација укључује већи простор који је обухваћен пројектом и програме који се
реализују уз помоћ више суфинансијера.
Члан 247.
Појединачна висина средстава
која се може одобрити за суфинансирање захтјева, пројеката/програма износи до 10.000,00 КМ, док за финансирање захтјева, пројеката/програма висина која се може одобрити износи до
30.000,00 КМ.
Члан 248.
Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да у складу са
извршењем Буџета, донесе Одлуку о
одобравању средстава из Буџета Кан-

тона.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе, захтјев
је одобрен и приступа се потписивању уговора за финансирање или суфинансирање захтјева.
26. ПАРТИЦИПАЦИЈА У УЧЕШЋУ

НА СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

У ИНВАЛИДСКОМ СПОРТУ
Члан 249.
Спортски клубови инвалида Кантоналног нивоа које чине припадници борачких популација имају право
на партиципацију трошкова за учешће на спортским такмичењима, односно у организирању и одржавању спортских такмичења у инвалидском спорту.
Висину партиципације из става
1. овог члана утврђује Министарство, у
складу са расположивим средствима, а
на основу пројеката/захтјева усмјерених за реализацију циљева из претходног става овог члана.
27. ПОСЕБНА ПРАВА ДОБИТНИКА
РАТНИХ ПРИЗНАЊА
И ОДЛИКОВАЊА
Члан 250.
Под условом да су имали пребивалиште, односно боравиште на подручју кантона непрекидно најмање
три године прије ступања на снагу овог Закона, добитници ратних признања и одликовања, као и чланови породице погинулих добитника ратних признања имају право на једнократно
новчано примање у току једне кален-

Број 9 – страна 1624

дарске године, у висини и према динамици коју утврди Министарство.
Добитници ратних признања
или одликовања имају право на обавјештавање о смрти путем јавних медија, организовање џеназе - сахране уз
државне почасти и право на укопно
мјесто на локацијама заслужних личности у складу са посебним прописом
који доноси Влада Кантона.
Добитници ратних признања и
одликовања и чланови породице погинулог, умрлог и несталог добитника
ратног признања и одликовања, у остваривању права утврђених овим Законом, имају приоритет под једнаким условима у оквиру борачке категорије
којој припадају (демобилисани браниоци, ратни војни инвалиди, чланови
породице шехида - погинулог, умрлог
и несталог браниоца).
28. ДРУГА ПРАВА У СКЛАДУ
СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ
Члан 251.
На основу поднесеног захтјева,
лица из члана 2. овог Закона могу остварити и друга права, која одобрава
Министарство или општине у саставу
Кантона.
Члан 252.
Надлежни органи осигураће истицање обавијести на видним мјестима (болнице, амбуланте, општине, судови и друге јавне установе) да предност без чекања у реду имају ратни војни инвалиди, добитници ратних признања и одликовања и родитељи шехида и погинулих бранилаца, који свој
статус доказују одговарајућим исказницама.

30.јули/српањ 2013.

28.1. Услови, начин и критерији за
остваривање права на новчану
помоћ за друге потребе
Члан 253.
Под посебним условима за остваривање једнократне новчане помоћи
за друге потребе сматрају се околности
које подносиоца захтјева, с аспекта материјално-социјалне ситуације, доводе
у отежавајући положај, односно угрожавају нормалан начин живота као
што су: елементарне непогоде, саобраћајне несреће, изненадна смрт, малигна обољења и сл.
Члан 254.
За остваривање права на додјелу једнократне помоћи за друге потребе, борци и чланови њихових породица су обавезни доставити:
1. Захтјев са тачном адресом, бројем
контакт-телефона и бројем жирорачуна;
2. Доказ о борачком стстусу;
3. Копију личне карте подносиоца захтјева;
4. Доказ о мјесту пребивалишта;
5. Кућну листу;
6. Увјерење да се подносилац захтјева
и пунољетни чланови његовог породичног домаћинства налазе на
евиденцији Службе за запошљавање (за незапослене) или доказ о висини примања (по основу радног
односа, борачко-инвалидске заштите, пензије, самосталне дјелатности и других основа), или доказ о
редовном школовању;
7. Посебне исправе – документа, којима подносиоци захтјева доказују
тачност навода из захтјева.
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Члан 255.
У посебним случајевима, ради
утврђивања чињеничног стања, министар именује комисију која ће извршити увиђај на лицу мјеста и увјерити се
у истиност навода из поднијетог захтјева, о чему сачињава посебан записник.
Члан 256.
О оправданости захтјева и признавању права по овом основу одлучује министар.
Члан 257.
Износ средстава по основу једнократне новчане помоћи за друге потребе не може бити већи од једне половине просјечне нето плате исплаћене
у Федерацији БиХ у претходној години.
29. ОСНОВНО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ
Члан 258.
Право на основно обезбјеђење
има демобилисани бранилац старији
од 65 година који је у Оружаним снагама провео непрекидно најмање двије
године ако он и његов брачни партнер
или ванбрачни партнер немају неопходних средстава за издржавање и ако
стално живе и имају пребивалиште на
територији кантона.
Члан 259.
Сматра се да лице из члана 258.
овог Закона и његов брачни партнер
или ванбрачни партнер немају неопходних средстава за издржавање ако

ниједно од њих:
1. Није у рандом односу;
2. Не обавља самосталну дјелатност
личним радом;
3. Није уживалац домаће или иностране пензије;
4. Није корисник мјесечних новчаних
примања према Федералним и Кантоналним прописима;
5. Нема у власништву земљиште површине веће од 10.000 м2;
6. Нема других прихода по основу издавања у закуп стамбених зграда,
пословног простора и слично;
7. Корисник права има отворен само
један жирорачун.
Члан 260.
Износ основног обезбјеђења утврђује се у висини од 20% просјечне
нето плате исплаћене у Федерацији
БиХ у претходној години и усклађује
се од 1. јануара текуће године са кретањем просјечне плате у Федерацији БиХ.
Члан 261.
Лицима која испуњавају услове
за признавање права на основно обезбјеђење право припада од првог наредног мјесеца од дана подношења захтјева.
Корисник права из члана 260.
овог Закона дужан је у року од 15 дана
од дана настанка промјене пријавити
сваку промјену која утиче на кориштење права.
Право из члана 260. овог Закона
престаје уколико дође до промјене било које околности из члана 259. овог
Закона.
Право на основно обезбјеђење

30.јули/српањ 2013.
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не могу остварити лица из члана 258.
овог Закона уколико отуђе имовину послије дана ступања на снагу овог Закона.
Право на основно обезбјеђење
престаје напуштањем територије кантона у времену дужем од 90 дана.

30. ФИНАНСИРАЊЕ БОРАЧКИХ

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ СУ
ЧЛАНОВИ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 2.
ОВОГ ЗАКОНА И ФИНАНСИЈСКА
ПОДРШКА БОРАЧКИМ
УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ
И АКТИВНОСТИ КОЈИ
ДОПРИНОСЕ ПОБОЉШАЊУ
СТАТУСА БОРАЧКИХ
ПОПУЛАЦИЈА

Члан 262.
О праву на основно обезбјеђење
у првом степену рјешава првостепени
орган надлежан за борачко-инвалидску заштиту, према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева.
Рјешење којим је признато право на основно обезбјеђење подлијеже
ревизији. Ревизију првостепених рјешења врши Министарство у року од три
мјесеца од дана пријема предмета.
Ревизија одлаже извршење рјешења
Против рјешења у поступку ревизије може се покренути управни спор.
Члан 263.
Жалба на провостепено рјешење може се изјавити у року од 15 дана
од дана пријема рјешења. По жалби
изјављеној на првостепено рјешење рјешава Министарство.
Жалба одлаже извршење рјешења.
Против рјешења донесеног по
жалби може се покренути управни спор .

Члан 265.
Организације које окупљају популације проистекле из одбрамбеноослободилачког рата 1992-1995.године,
а исте су од посебног интереса и значаја за Кантон остварују право на финансирање из буџета општина и Кантона у висини неопходној за финансирање редовне регистриране дјелатности организације-удружења, уз максималну рационализацију броја тих организација-удружења.
Право на финансирање из претходног става овог члана могу остварити:
-

-

-

-

Члан 264.

-

Средства за остваривање и кориштење права на основно обезбјеђење
обезбједиће се у Буџету Кантона.

-

Савез ратних војних инвалида «Синови Дрине» Босанско-подрињског
кантона Горажде;
Организација породица шехида/
погинулих бораца Босанско-подрињског кантона Горажде;
Удружење демобилисаних бораца
Армије Босне и Херцеговине Босанско-подрињског кантона Горажде;
Савез добитника највећих ратних
признања Босанско-подрињског кантона Горажде;
Удружење Ветерана рата, Зелених
беретки и Патриотске лиге Босанско-подрињског кантона Горажде;
Удружење «Свјетлост Дрине» Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 266.
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 плате
исплаћене у Федерацији БиХ у претходној години.

ција, у којем се обавезно назначи укупан износ средстава која су предмет
расподјеле, процедуре и критерији на
основу којих се врши расподјела средстава.
(2)
(Критерији за расподјелу)
За расподјелу средстава, у складу са општим и посебним циљевима,
користиће се више критерија за расподјелу средстава кориснику или групи
корисника. Критерији за расподјелу
средстава су:

Члан 267.

I.

У висини расположивих средстава у Буџету могу се одобрити финансијска средства на име подршке борачким удружењима за пројекте и активности које доприносе побољшању статуса борачких популација, а чији су
ефекти препознати за појединце и удружења у цјелости на простору Кантона и општина из става 2. члана 1. Закона.
Висину средстава за реализацију права из претходног става овог члана, на приједлог министра, утврђује
Влада.

II.
III.
IV.

Испуњавање општих услова за
учествовање,
Испуњавање посебних услова
дефинисаних Законом,
Повезаност са општим и посебним циљевима,
Резултат процеса селекције апликација.

(3)
(Општи услови за учествовање)

Члан 268.

Општи услови 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.
Општи услови за учешће апликаната су:

У складу са расположивим средствима за сваку буџетску годину, Министарство објављује јавни позив за
финансирање/суфинансирање пројеката и активности удружења борачких популација Кантона које доприносе
побољшању статуса борачких попула-

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 кантона;
2) Да имају увјерење од пословне банке да је корисник средстава солвентан и да му рачун није био у бло-

29.1. Услови, начин, поступак и критерији за расподјелу средстава
(1)

30.јули/српањ 2013.
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кади;
3) Да се приједлог пројекта или захтјев кандидује у складу са одредбама овог Закона.
(4)
(Кандидовање приједлога пројеката и
захтјева за средствима)
Приједлози пројеката и захтјеви
за средствима достављају се у форми
која је прописана од стране Министарства.
Приједлози пројеката достављају се у складу са јавним позивом који се
расписује у складу са одредбама овог
Закона тамо гдје је јавни позив потребан.
Минимално један јавни позив
ће се расписати за све пројекте/активности. Министарство може расписати
и јавни позив за појединачне пројекте/програме 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.
Достављање захтјева за средствима ће бити дефинисано процедурама аплицирања.
(5)
(Одобравање приједлога пројекта или
захтјева)
Правилно попуњавање прописне 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.

a) Процедуре аплицирања, селекције и евалуације пројеката и захтјева за средствима
(1)
(Апликанти)
Борачка удружења и удружења
грађана Кантона и непрофитне организације који испуњавају опште и посебне услове имају статус апликанта.
Апликант аплицира на средства у виду приједлога пројекта и у виду захтјева за средставима. Апликант
може одабрати најповољнији начин
аплицирања на средства.
(2)
(Корисници средстава)
Корисници средстава су апликанти који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно рангирани за
кориштење средстава.
(3)
(Подношење приједлога пројеката)
Апликант може доставити више приједлога пројеката, али максимално један приједлог пројекта за финансирање активности у оквиру једног
специфичног циља.
Уколико се у првом јавном позиву не утроше сва планирана средстава 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.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 31.октобар текуће године.

30.јули/српањ 2013.

(4)
(Финансирање приједлога пројеката)
Укупан буџет предложених пројеката које апликанти достављају за
финансирање не може бити мањи
од 500,00 КМ и већи од 50.000,00 КМ.
Приједлози пројеката чији укупни износ прелази максимални износ пројекта у којима је планирани грант већи или мањи од утврђене висине, ће бити аутоматски одбијени као
неприхватљиви за финансирање.
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захтјева за одобравање средстава, апликант је дужан навести сљедеће информације:
-

-

(5)
(Подношење захтјева за средствима)

-

У случају постојања хитних или
специфичних потреба, апликанти могу доставити захтјеве за средствима.
Апликант не може у току године у оквиру истог циља доставити и
приједлог пројекта и захтјев за средствима. Уколико је апликант користио
средства путем захтјева за средствима,
његов приједлог пројекта, уколико је
поднесен за исти циљ као и захтјев,
биће аутоматски одбијен.
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 у процесу евалуације, апликант може поднијети нови захтјев тек након истека 30 дана од дана
пријема обавјештења о одбијању захтјева.

-

(6)
(Обавезни садржај захтјева)
Приликом аплицирања у виду

-

разлог због којег се захтјевом
тражи одобравање средстава,
информације о усклађености
захтјева са општим и посебним
циљевима,
преглед планираних активности,
укупни износ средстава неопходних за провођење планираних активности,
очекивани резултат који се планира остварити,
тражени износ средстава од Министарства,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора.

(7)
(Финансирање захтјева за средствима)
Захтјеви за одобравање средстава у појединачном случају не могу
бити 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 се проводи најкасније 30 дана
од затварања јавног позива. Апликације за захтјеве за средствима се отварају након пријема и као такве упућују
у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли ап-
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ликант испуњава услове за учествовање у кориштењу средстава Министарства у оквиру овог Закона.
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 испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Закона. У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
На основу додијељених бодова
утврђују се приједлози ранг-листи корисника грант средстава до висине планираних средстава предвиђених Законом.
Након проведене административне процедуре, Министарство ће обавјестити све апликанте о резултатима
административне провјере.
Подносиоци пријава чија имена нису објављена у предложеним ранг-листама корисника грант средстава
могу уложити приговор Министарству
у року од 7 (седам) дана од дана објаве
на огласној плочи Кантона и wеб страници Министарства, ради провјере
чињеница и објективности оцјене
пријава.
Коначну одлуку о приједлогу
ранг-листе за додјелу грант средстава
доноси министар, а о додјели грант
средстава Влада.

(9)
(Евалуација достављених приједлога
пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања пројеката
Министарство формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере .
При евалуацији пројеката комисија примјењује пет група индикатора и то:
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 административне провјере.
При евалуацији захтјева комисија примјењује три групе индикатора
и то:
I.
II.
III.

Релевантност,
Одрживост,
Буџет и трошковна ефикасност.

(11)
(Оцјењивање апликација)
Евалуација апликација се проводи на основу Скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подјељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
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5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат 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 од-
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бија 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 оцјене добивене од свих чланова комисије подијеле
са бројем чланова комисије. Висина средстава предложених за додјелу код
пројеката је у висини тражених средстава апликанта, а код захтјева висина
средстава се утврђује процентуално
освојеном просјечном укупном броју
бодова у односу на тражени износ средстава по аплицираном захтјеву.

(12)
(Скала за евалуацију)
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта

ОЦЈЕНА
ОЦЈЕНА
ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ
10

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

Колико је апликација релевантна за приоритете програма?

5x2

5x2

Колико је апликација релевантна за очекиване резултате
програма?

5x2

5x2
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3. Методологија
Да ли су 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 презентираног проблема те да ли су на
задовољавајући начин укључени сви који могу допринијети
рјешавању проблема?
4. Одрживост
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 смислу и да ли ће
се остваривати и након престанка финансирања из
средстава Министарства за борачка питања?
5. Буџет и трошковна ефикасност

10
5

5

20

20

5x2

5x2

5

5

5

5

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

5x2

5x2

100

80

Да ли су предложени трошкови активности образложени
на начин да доказују да ће средства Програма бити
искориштена на ефикасан и економичан начин?
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА
(13)
(Процедуре
пројеката

одобравања

приједлога

Пројекте који су у процесу евалуације добили више од 70 бодова комисија рангира по броју освојених бодова.
Након проведеног рангирања
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти до висине расположивих средстава која су дефинисана 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 нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава за
Програм или доношења одлуке о прерасподјели средстава у складу са од-
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редбама Програма.
Све одобрене пројекте Министарство предлаже Влади да, у складу
са Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Кантона – економски код – Текући трансфери непрофитним организацијама.
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 одобрава 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 потписивање уговора. Након прихватања приједлога одлуке од стране Владе, пројекат 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 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
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добили више од 50 бодова.
Након проведеног рангирања,
комисија предлаже одобравање захтјева у пуном или умањеном износу у зависности од резултата процеса евалуације. У току провођења процедура
одобравања захтјева, комисија води рачуна о претходно одобреним захтјевима, 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
или доношења одлуке о прерасподјели средстава.
Све одобрене захтјеве Министарство
предлаже Влади да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе одлуку
о одобравању средстава из Буџета Кантона– економски код Текући трансфери непрофитним организацијама.
Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе, захтјев
је одобрен и приступа се потписивању
уговора за финансирање или суфинансирање захтјева.
б) Приоритети и посебни услови
Приликом процеса селекције и
евалуације предност ће се давати пројектима и захтјевима чија имплементација укључује реализацију приоритета
дефинисаних овим Законом.
Основни приоритет је помоћ
борачким удружењима да на темељу
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статута и адекватних програма својим
радом допринесу побољшању статуса
борачких популација на простору Кантона кантона и сусједних општина у
Републици Српској
Приоритетне активности и мјере које имају предност за одобравање
средстава су:
1. Помоћ у раду борачких удружења;
2. Побољшање статуса чланова
борачких удружења у области
здравственог и стамбеног збрињавања;
3. Социјална инклузија и развој
спорта ратних војних инвалида
на простору кантона;
4. Учешће у обиљежавању значајних датума, догађаја и личности;
5. Обилазак породица шехида и
погинулих бораца;
6. Одржавање редовних скупштина удружења;
7. Пројекти од општег интереса
свих припадника борачко-инвалидске заштите;
8. Покретање промотивних кампања;
9. Пројектима који укључују волонтерски рад грађана у пројектним активностима ће бити пружена додатна предност;
10. Пројекти од општег интереса
који се односе на израду и уградњу спомен-обиљежја и њихову
заштиту;
11. Пројекти културно-историјског
и едукативног значаја.
Апликанти могу предвидјети и
имплементацију осталих активности и
мјера које су повезане са посебним (специфичним) циљевима.
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III ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА
ПРАВА
Члан 269.
Послове управног рјешавања у
првом степену о правима и обавезама
из овог Закона вршиће општинске службе, и то: здравствену заштиту, бањско и климатско лијечење, накнада путних трошкова и трошкова за лијечење у иностранству, права по основу
преостале радне способности, уклањање архитектонско – урбанистичких
баријера за улазак и кретање по стану
у инвалидским колицима, партиципација трошкова накнаде за додијељено
грађевинско земљиште на кориштење
и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, бесплатну или повлаштену вожњу и помоћ у случају смрти и основно обезбјеђење.
У другом степену о правима и
обавезама из овог Закона рјешаваће
надлежни Кантонални органи.
Члан 270.
Предност при кориштењу програма Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде, стимулативне мјере при запошљавању и
самозапошљавању, предност при закупу и откупу пословног простора, првенство уписа у образовне установе и бесплатно школовање, стипендирање,
предност при смјештају у ђачке и студентске домове, право на бесплатне
обавезне уџбенике за редовно школовање, стамбено збрињавање и помоћ у
стамбеном збрињавању (код стамбених јединица над којим право располагања има Кантон и средства која се за
ове намјене издвајају из Буџета Канто-
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на, право на партиципацију трошкова
на прикључак на инфраструктуралне
мреже (вода, електрична енергија), право на стан у власништво, приоритет у
додјели средстава за повратак и одрживи повратак, посебна права добитника ратних признања и одликовања,
једнократна помоћ, подизање нишана,
надгробних споменика и спомен-обиљежја) и финансирање борачких организација чији су чланови лица из члана 2. Закона у првостепеном поступку
рјешаваће надлежни Кантонални органи, а у другом степену Влада Кантона.
За лица повратнике у Републику Српску у првостепеном поступку
рјешава најближи првостепени орган
надлежан за борачко инвалидску – заштиту општина у саставу Кантона.
Право новчане накнаде за вријеме незапослености, програми Кантоналне Службе за запошљавање који се
финансирају - суфинансирају из средстава Федералног завода за запошљавање, те остваривање пензије под повољнијим условима, у првостепеном
поступку рјешаваће надлежне Кантоналне службе, а у другостепеном поступку рјешаваће надлежни Федерални
органи.

Закона, приликом обраде личних података подносиоца захтјева и уношења
у електронску базу података остварених права по овом Закону, могу се без
претходних сагласности носиоца података објављивати лични подаци, а у
складу са чланом 6. став (1). тачка а)
Закона о заштити личних података
(«Службени гласник БиХ» број: 49/06
и 76/11).
Водитељи поступка из чланова
269. и 270. овог Закона, као и правна
лица над којима Министарство врши
надзор над законитошћу рада, у циљу
транспарентности рада и остваривања
демократског процеса у складу са којим су дужни поступати јавни органи
на цијелој територији Босне и Херцеговине, могу вршити објаву листа лица која су остварила право по овом Закону са личним подацима и одобреним износима на службеној интернет
страници Министарства, у дневним
новинама, на огласним плочама Кантона, инфо–пункту, сједиштима Кантоналних борачких удружења и службама за борачко-инвалидску заштиту
свих општина Кантона.

Члан 271.

Члан 273.

Службену евиденцију о корисницима права по овом Закону води
Министарство и првостепени органи у
оквиру прописане надлежности општина у саставу Кантона.

Права утврђена овим Законом
могу се користити док постоје прописани услови за кориштење тих права и
не могу се наслијеђивати нити преносити на друга лица.
У случају смрти демобилисаног
борца и ратног војног инвалида, права
по овом Закону настављају користити
чланови његове уже породице (брачни
друг, дјеца до навршених 18.година

Члан 272.
У свим поступцима који се воде
за признавање права из члана 6. овог

IV ОСТВАРИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК
ПРАВА
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живота, односно 25 година живота ако
се налазе на редовном школовању).
Члан 274.
Престанак својства војног инвалида или члана породице шехида - погинулог борца (корисника права на
личну, односно породичну инвалиднину) у складу са важећим Федералним прописима, повлачи и престанак
права утврђених овим Законом, уколико су та права остварена на основу
тог својства.
Одјава пребивалишта или боравишта са подручја Кантона, односно
пријава пребивалишта или боравишта
изван подручја Кантона и општина из
става 2. члана 1. овог Закона, повлачи
престанак права утврђених овим Законом.
Члан 275.
Корисник права по овом Закону дужан је пријавити сваку промјену
која повлачи измјену или престанак
права утврђених овим Законом у року
од 15 дана од настанка промјене.
V СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРАВА
Члан 276.
Средства за финансирање права утврђених овим Законом обезбјеђују се из буџета Кантона и општина.
Члан 277.
Трошкове поступка у вези са остваривањем права, према овом Закону,
сноси орган који води поступак.

30.јули/српањ 2013.

VI НАДЗОР
Члан 278.
Надзор над спровођењем овог
Закона и других прописа донесених у
складу са овим Законом, врши Министарство и други органи чија је надлежност прописана Законом .
VII НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 279.
Лице коме је исплаћен новчани
износ или је остварило право према
овом Закону, на које није имало право,
дужно је вратити примљени износ, односно вратити противвриједност изражену у новцу за искориштено право:
1. Ако је на основу нетачних података за које је знало или је морало знати да су нетачни, или је
на други противправни начин
остварило новчано примање
или друго право које није изражено у новцу, према овом Закону, којему не припада, или је
остварило новчано примање у
већем износу него што му припада.
2. Ако је остварило новчано примање због тога што није пријавило настале промјене које утичу на губитак, престанак или
смањење обима неког права, а
знало је или је морало знати за
те промјене.
3. Ако је примило новчани износ
већи од износа који је одређен
рјешењем.
Потраживања из става 1. овог
члана застаријевају протеком рока од-

30.јули/српањ 2013.

ређеног Федралним законом којим се
уређује застаријелост потраживања за
односну врсту потраживања. Ови рокови почињу да теку од дана када је у
управном поступку постало коначно
рјешење којим је утврђено да исплаћивано примање, односно кориштење
другог права не припада или да припада у мањем обиму из става 1. тачке
1. и 2. овог члана, односно од дана када је извршена посљедња неправилна
исплата из става 1. тачка 3. овог члана.
Лице из става 1. овог члана дужно је да врати новчано примање, односно противвриједност за искориштено
право, највише у износу примљеног за
посљедње три године рачунајући од
посљедње исплате, односно кориштења права из овог Закона на коју није
имало право.
Обавеза враћања неправилно
исплаћених износа, односно противвриједности за искориштено право постоји, без обзира на то да ли је рјешење
којим је том лицу право признато поништено или укинуто.
За неправилне исплате, односно неправилно кориштење права из
овог Закона које су настале као посљедица грешке органа који је водио поступак, неправилно исплаћена средства
односно неправилног увођења у право
надокнадиће орган који је учинио грешку и одговарајући износ дозначити
на рачун органу који обезбјеђује средства за одређено право.
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су утврђене одређене неправилности
или одступања од реализације пројекта за који су исплаћена новчана средства, дужно је вратити примљени износ.
О поврату средстава из претходног става, одлучује Министарство посебним прописом.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 281.
Новчаном казном од 500 до
2.000 КМ, казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном првостепеном органу ако изврши рјешење које
подлијеже ревизији прије истека рока
за ревизију, односно на које надлежни
орган који врши ревизију није дао сагласност, осим ако овим Законом није
другачије прописано.
Новчаном казном од 1.000 до
2.000 КМ, казниће се члан љекарске
комисије предвиђене овим Законом
или друго лице које намјерно или из
намара изда налаз и мишљење или потврду са подацима за које зна или је
могао знати да су лажни.
Лица из претходног става биће
одмах суспендована и не могу бити
именована у било коју комисију или
тјело које има исту или сличну надлежност.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 280.

Члан 282.

Лице коме су исплаћена новчана средства за остварено право према
овом Закону, а иста нису намјенски утрошена или предвиђени пројекат није
до краја реализиран у датом року или

У року од 3 мјесеца од дана ступања на снагу овог Закона, Влада Кантона и надлежна Министарства донијеће акте из своје надлежности предвиђене овим Законом.

30.јули/српањ 2013.
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Члан 283.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Закона првостепени
органи ће донијети рјешење о признавању права, уколико испуњавају услове из члана 7. овог Закона, за војне
инвалиде, чланове породица шехида погинулих бораца, демобилисане борце и породице умрлог ратног војног
инвалида којима је право на здравствену заштиту било признато у складу
са Федералним прописом.
Члан 284.
За ратне војне инвалиде којим
је, до ступања на снагу овог Закона,
посредством државних органа извршено уклањање архитектонско-урбанистичких баријера за улазак и кретање
по стану у инвалидским колицима у
стамбеној згради у којој станују, сматра се да су искористили право из члана 158. овог Закона.
Члан 285.
Лица из члана 2. овог Закона
којима су додијељене новчане позајмице или бесповратна средства за отварање радних мјеста и новчане позајмице или бесповратна средства за рјешавање стамбених потреба, а нису уредно извршили поврат средстава или не
извршавају редовно преузете обавезе
враћања додијељених средстава, до измирења својих обавеза по овом основу
не могу остваривати права прописана
овим Законом, изузев права из члана
6. тачке 1, 2, 3, 4, 12, 19, 23, 25. и 27.
Члан 286.
Даном ступања на снагу овог
Закона престаје да важи Закон о допу-

нским правима бранилаца и чланова
њихвоих породица Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подринјског кантона Горажде“, број: 9/07 и 14/08).
Све радње и поступци започети
по Закону из претходног става, биће
окончани у складу са његовим одредбама.
Члан 287.
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско – подрињског
кантона Горажде”.
Број:01-02-565/13
29.07.2013. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

678
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 НАБАВЉАЊУ, НОШЕЊУ
И ДРЖАЊУ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ

Проглашава се Закон о набављању, ношењу и држању оружја и муниције, који је донијела Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 25. редовној сједници, одржаној
29. јула 2013. године.
Број:02-02-351/13
29.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

30.јули/српањ 2013.

679
На основу поглавља IV одјељак
А. члана 23. тачка б) Устава Босанскоподрињског кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 8/98,10/00,5/03) и члана
106. Пословника Скупштине Босанско
-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/08), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на 25. редовној сједници, одржаној 29.07.2013. године, д о н о с и:

ЗАКОН
О НАБАВЉАЊУ, ДРЖАЊУ И
НОШЕЊУ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ
I - УВОДНИ ДИО
Члан 1.
(Предмет)
Овим се Законом утврђују услови за набављање, држање и ношење
оружја и муниције, одузимање оружја
и муниције, промет оружја и муниције, поправљање и преправљање оружја
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Кантон).
Члан 2.
(Примјена и изузеци у примјени)
(1) Оружје и муниција се може набављати, држати и носити само по одредбама овог Закона.
(2) Одредбе овог Закона у погледу набављања, држања и ношења оружја
и муниције односе се и на стране
држављане и лица без држављанс-
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тва који имају одобрење за стално
настањење на територији Босне и
Херцеговине.
(3) Одредбе овог Закона не односе се
на припаднике оружаних снага, на
полицијске службенике, службенике судске полиције, припаднике страже казнено-поправних установа,
запосленике Обавјештајно-сигурносне агенције Босне и Херцеговине,
када држе и носе оружје и муницију по прописима своје службе.
Члан 3.
(Значење израза)
Поједини изрази употријебљени у овом Закону имају сљедећа значења:
a) оружје за личну заштиту чине пиштољи и револвери чија цијев није
дужа од 30 цм, а укупна дужина не
прелази 60 цм,
b) ловачко оружје чине ловачке пушке, пушке разних калибара са олученим и неолученим цијевима, којима није забрањено ловити дивљач,
c) спортско оружје чине пиштољи и
револвери великог калибра подешени за спортске сврхе, малокалибарске пушке и малокалибарски пиштољи, калибра 5,6 мм, са ивичним паљењем и са олученим и неолученим цијевима, ваздушне пушке и ваздушни пиштољи, лукови,
самострели и друга спортска оружја,
d) трофејно оружје је ватрено, ваздушно и хладно оружје које се чува
као успомена ранијег периода историје Босне и Херцеговине, или за
његовог власника представља лич-
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e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

ну или породичну успомену, а које
је од стране овлаштене организације или овлаштеног појединца онеспособљено за употребу, као и сабље, мачеви и сл.,
старо оружје су дуге и кратке пушке, кубуре и друге врсте оружја за
које се више не производи муниција, које имају хисторијску или умјетничку вриједност или служи за
умјетничке, културне и друге сличне приредбе, или чини саставни
дио народне ношње и које је од стране овлаштене организације или
овлаштеног појединца онеспособљено за употребу, као и сабље, мачеви и сл.,
аутоматско оружје је оружје код којег је једнократним притиском на
обарач могуће испалити више метака,
полуаутоматско оружје је оружје
које је након испаљивања сваког
метка поново спремно за испаљивање и код којег је из цијеви једнократним притиском обарача могуће
испаљивати један метак,
кратко ватрено оружје је оружје чија цијев није дужа од 30 цм, а укупна дужина не прелази 60 цм,
снајпер је оптички нишан за оружје,
регистровано оружје је оружје за
које је издато одобрење за држање
оружја или оружни лист,
комбиновано оружје је оружје са
двије или више олучених и неолучених цијеви различитог калибра.
Члан 4.
(Оружје)

(1) Као оружје у смислу овог Закона
сматра се:

30.јули/српањ 2013.
a) ватрено оружје,
b) ваздушно оружје,
c) гасно оружје и оружје за сигнализацију,
d) распрскавајуће оружје,
e) хладно оружје,
f) оружје с тетивом,
g) оружје за успављивање животиња.
(2) Ватрено оружје су све врсте пушака, пиштоља и револвера, као и све
врсте направа које под притиском
барутних гасова избацују кроз цијев зрно, куглу, сачму или друге пројектиле. Ватрено оружје је кратко
или дуго ватрено оружје које може
бити са репетирајућим механизмом, полуаутоматско или аутоматско.
(3) Ваздушно оружје су све врсте пушака, пиштоља, револвера и друге
направе које под притиском ваздуха избацују кроз цијев зрно, куглу
или друге пројектиле.
(4) Гасно оружје и оружје за сигнализацију су пушке, пиштољи и револвери и друге направе које под притиском гасова распршују надражљиве твари, односно испаљују пуњење намијењено искључиво изазивању гласног пуцања или испаљивању свијетлеће сигналне звјездице.
(5) Распрскавајуће оружје су све врсте
бомби, мина, граната и других направа опремљених са експлозивном материјом или детонатором (тежина, удар, потез, трење, хемијска
реакција, електрична енергија и
сл.) код којих долази до ослобађања енергије и њиховог распрскавања.
(6) Хладно оружје су бодежи, каме, мачеви, сабље, бајонети и скакавци
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чије се сјечиво налази под притиском сабијене опруге, а из дршке искачу притиском на дугме или полугу или металне звјездице за бацање, без обзира на дужину оштрице, боксери, те друга оружја са скривеним оштрицама. Хладним оружјем сматрају се и предмети погодни за наношење повреда када се
носе на јавним мјестима.
(7) Оружје с тетивом су лукови, самострели и друге направе које снагом
напете тетиве или друге еластичне
материје притискују стријелу или
други пројектил.
(8) Оружје за успављивање животиња
је оружје које се употребљава у сврху држања, чувања, заштите животиња, научног истраживања и прикупљања стручних података.
Члан 5.
(Оружије према намјени)
Оружје према намјени дијели се
на:
а) Оружје за личну заштиту;
б) Ловачко оружје;
ц) Спортско оружје;
д) Трофејно оружје;
е) Старо оружје;
ф) Комбиновано оружје.
Члан 6.
(Дијелови за ватрено
и ваздушно оружје)
Као дијелови за ватрено и ваздушно оружје, у смислу овог Закона, сматрају се цијеви за пушке и пиштоље,
улошци – адаптери са олученим цијевима за пушке, са неолученим цијевима и затварачи, као и други дијелови
који су означени фабричким бројем.

Члан 7.
(Муниција)
Под муницијом, у смислу овог
Закона, се подразумијевају меци, патроне, чахуре са упаљачем, упаљачи,
зрна, сачма, дијаболе и барут.
II - ГЛАВНИ ДИО
А) Набављање, држање и ношење
оружја и муниције
Члан 8.
(Одобрење за набављање
оружја и муниције)
(1) Ватрено оружје и муниција за пушке са олученим цијевима, пиштоље
и револвере могу се набављати само на основу одобрења Полицијске
управе - Управе полиције Министарства за унутрашње послове Кантона на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалише, односно сједиште (у даљњем тексту:
Полицијска управа). Начелник Полицијске управе ће формирати комисију од три члана која ће цијенити оправданост захтјева за добијање одобрења за набавку оружја и
муниције и најмање једанпут годишње обавјештавати полицијског комесара и министра за унутрашње
послове Кантона (у даљњем тексту:
министар) о начину рјешавања захтјева за набављање оружја и муниције.
(2) Дијелови за оружје из става (1) овог
члана са означеним фабричким
бројем могу се набављати на основу одобрења Полицијске управе и
то само за оружје за које је издат
оружни лист.
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(3) Замијењене технички исправне дијелове ватреног, ваздушног оружја
и оружја с тетивом који се означавају фабричким бројем имаоци оружја дужни су предати Полицијској управи, која ће о томе издати потврду, а са преузетим дијеловима
поступиће у смислу одредаба члана 38. овог Закона.
(4) Одобрење за набављање ловачког
оружја и муниције може се издати
само лицу које је положило ловачки испит и члан је ловачке организације.
(5) Изузетно од одредби става (4) овог
члана, одобрење за набављање ловачког оружја може се издати и лицу коме је држање и ношење таквог оружја неопходно ради заштите
имовине у личној својини (стада,
усјев и сл.) као и стрељачким организацијама ради упражњавања стрељачког спорта.
(6) Одобрење за набављање спортског
оружја и муниције може се издати
само стрељачким организацијама и
њиховим члановима.
(7) Одобрење за набављање оружја за
личну заштиту може се издати физчком лицу уколико се оцијени да
је његова лична и/или сигурност
чланова његове уже породице угрожена или би могла бити угрожена
у толикој мјери да му за такво осигурање треба оружје и/или уколико због нарави посла или околности под којима га обавља постоји потреба за набавком такве врсте оружја.
(8) Одобрење по одредбама ставова
(1), (2), (4), (5), (6) и (7) овог члана
важи шест мјесеци од дана уручења.
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(9) Оружје, као и дијелове за оружје,
може набавити само лице на чије
име одобрење гласи.
(10)
Набављање муниције може извршити лице којем је издат оружни
лист, уз посједовање истог и личне
карте.
Члан 9.
(Забрана набављања,
држања, ношења, поправљања,
преправљања и промета)
(1) Забрањено је набављање, држање,
ношење, поправљање и преправљање, уколико овим Законом није
другачије одређено:
a) аутоматског оружја,
b) оружја којим је у складу са Законом о ловству забрањено ловити дивљач,
c) ватреног оружја без означене марке, калибра и фабричког броја,
d) оружја са интегралним пригушивачем, пригушивача намијењених
оружју и дијелова за пригушиваче,
e) оружја које је намијењено за избацивање експлозивних пројектила,
f) оружја које има облик предмета
друге намјене, тако да по своме вањском изгледу није препознатљиво
као оружје,
g) распрскавајућег оружја,
h) муниције чија је основна намјена
пробијање оклопа, муниције са експлозивним, запаљивим или отровним пројектилима,
i) хладног оружја којем је основна намјена напад или наношење озлиједа.
(2) Забрањен је промет оружјем и направама из става (1) овог члана.
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Члан 10.
(Ношење предмета подесних
за наношење тјелесних повреда)
(1) Забрањено је на јавним и вјерским
окупљањима, у угоститељским објектима, образовним установама и
на другим јавним мјестима носити
предмете који су подесни за наношење тјелесних повреда.
(2) Када се предмети из става (1) овог
члана носе на јавним и вјерским скуповима, у угоститељским објектима, образовним установама и на
другим јавним мјестима сматрају се
хладним оружјем.
Члан 11.
(Оружни лист)
(1) За држање и ношење оружја физичком лицу се издаје оружни лист
који издаје Полицијска управа.
(2) Ималац оружја дужан је, када држи
или носи оружје, имати уз себе оружни лист издат за то оружје и на
захтјев полицијских службеника и
других овлаштених службених лица Министарства за унутрашње
послове Кантона (у даљњем тексту:
Министарство) омогућити увид у
то оружје и оружни лист.
(3) Муниција за пушке са неолученим
цијевима и за ваздушно оружје може се набављати на основу оружног листа издатог за то оружје.
(4) Издавање оружног листа не може
се одбити лицу коме је издато одобрење за набављање оружја, осим у
случајевима предвиђеним овим Законом.
(5) На исто ловачко или спортско оружје могу се издати оружни листови
за највише три лица.
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(6) Оружни лист издаје се са роком важности трајно.
(7) У оружном листу ће се евидентирати војно и ловачко обиљежје калибра муниције.
(8) Образац и садржај обрасца оружног листа, на приједлог полицијског
комесара, прописује министар.
Члан 12.
(Трофејно оружје)
(1) За држање трофејног оружја потребно је одобрење које издаје Полицијска управа.
(2) Забрањено је носити и употребљавати трофејно оружје и за ово оружје набављати и држати муницију.
(3) Полицијска управа ће одбити захтјев за издавање одобрења из става
(1) овог члана лицу код којег постоји нека од сметњи из члана 20. овог
Закона.
Члан 13.
(Старо оружје)
(1) Старо оружје може се набавити,
држати и носити без одобрења и
оружног листа.
(2) Физичко лице које се бави сакупљањем старог оружја мора имати одобрење Полицијске управе.
(3) Забрањено је употребљавати старо
оружје као оружје и за њега набављати, справљати и држати муницију.
(4) Власник старог оружја дужан је исто пријавити Полицијској управи.
Члан 14.
(Оружје за сигнализацију и оружје
за успављивање животиња)
(1) Оружје за сигнализацију се може
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набавити, држати и носити без одобрења и оружног листа.
(2) Власник оружја за сигнализацију
дужан је набавку оружја у року од
осам дана пријавити Полицијској
управи, која о томе води одговарајућу евиденцију.
(3) Оружје за успављивање животиња
може се набавити, држати и носити на основу одобрења које издаје
Полицијска управа правним лицима која имају регистровану дјелатност за узгој, држање, чување или
заштиту животиња.
(4) Правна лица из става (3) овог члана, руковање и кориштење оружја
могу повјерити само пунољетним
лицима која испуњавају услове прописане чланом 20. став (2) тачке
б), ц), д) и е) и став (3) овог Закона.
Члан 15.
(Снајпери, ваздушно оружје
и оружје с тетивом)
(1) Физичко лице, стрељачка организација и организација која газдује
ловиштем, који набаве снајпер, ваздушно оружје и оружје с тетивом,
дужни су да то пријаве Полицијској управи одмах, а најкасније у року од 10 дана од дана набављања.
(2) Физичко лице, стрељачка организација и организација која газдује
ловиштем, дужни су пријавити отуђење, нестанак или губљење снајпера, ваздушног оружја и оружја с
тетивом одмах, а најкасније у року
од 10 дана од дана отуђења, нестанка или губљења снајпера, ваздушног оружја и оружја с тетивом, односно од дана када су сазнали за отуђење, нестанак или губљење снајпера, ваздушног оружја и оружја с
тетивом.
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(3) Полицијска управа води евиденцију о снајперима, ваздушном оружју
и оружју с тетивом које држе појединци, стрељачке организације и
организације које газдују ловиштима, без обавезе уношења броја и марке произвођача снајпера у оружни лист.
(4) Ближе прописе о вођењу евиденције из става (3) овог члана, на приједлог полицијског комесара, доноси
министар.
Члан 16.
(Смрт имаоца оружја)
(1) У случају смрти имаоца оружја, члан његове породице или друго лице које је с њим живјело у заједници дужни су да у року од 60 дана
од дана његове смрти, а на захтјев
Полицијске управе и прије истека
тог рока, предају на чување Полицијској управи оружје, муницију и
оружни лист, односно дозволу за
држање трофејног оружја.
(2) Физичком лицу које наслиједи оружје из става (1) овог члана, на његов
захтјев, Полицијска управа ће издати оружни лист, односно одобрење
за држање трофејног оружја, уколико испуњава услове из члана 20.
овог Закона. Ако се оружни лист,
односно одобрење за држање оружја не изда, Полицијска управа ће
поступити у складу са одредбама
чланова 39. и 40. овог Закона.
Члан 17.
(Обавеза пријављивања
набављеног оружја)
(1) Физичка и правна лица којима је
издато одобрење за набављање ор-
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ужја, дужна су у року од осам дана
од дана извршене набавке оружја
поднијети писмени захтјев за регистрацију оружја Полицијској управи ради регистрације оружја и издавања оружног листа, односно одобрења за држање оружја.
(2) Физичка и правна лица, којима је
издато одобрење за набављање оружја, а оружје нису набавили у року од шест мјесеци од дана уручења одобрења, дужни су вратити
одобрење за набављање оружја у
року од осам дана од дана протека
рока, Полицијској управи која је
издала одобрење.
Члан 18.
(Замјена ватреног оружја)
(1) Замјена ватреног оружја може се
извршити само ако оружни листови гласе на исту врсту ватреног оружја.
(2) Физичка лица која замијене оружје
дужна су да у року од осам дана од
дана замјене о томе обавијесте Полицијску управу и поднесу захтјев
за издавање новог оружног листа.
Члан 19.
(Пренос права својине,
кориштења и располагања)
(1) Физичка лица којима је издат оружни лист и правна лица којима је
издато одобрење за држање оружја,
не могу пренијети право својине на
ватрено оружје другим лицима која немају одобрење за набавку те
врсте оружја.
(2) Власник оружја који је пренио право својине на оружје дужан је одмах, а најкасније у року од осам да-

Број 9 – страна 1645

на, предати Полицијској управи
оружни лист, односно одобрење за
држање оружја и приложити примјерак одобрења за набавку оружја
издатог физичком односно правном лицу на које се преноси право
својине, односно право кориштења
и располагања на оружје.
Члан 20.
(Општи и посебни услови
за издавање одобрења за набављање
оружја физичком лицу)
(1) Полицијска управа ће издати одобрење за набављање оружја физичком лицу уколико испуњава опште
и посебне услове.
(2) Општи услови за издавање одобрења за набављање оружја су:
a) да је навршило 21 годину живота, а
за набављање стрељачког и ловачког оружја 18 година живота,
b) да има оправдани разлог за набављање оружја,
c) да није осуђен за кривично дјело,
осим за кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја,
d) да се против њега не води истрага
или кривични поступак, осим за
кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја и
e) да није у посљедње двије године
кажњено за прекршај против јавног реда и мира који има обиљежје
насиља, односно за прекршај прописан овим Законом, ако је за тај
прекршај поред новчане казне прописана и заштитна мјера одузимања оружја, као и за вријеме док се
против тог лица води поступак за
такве прекршаје.
(3) Посебни услови за издавање првог
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одобрења за набављање оружја су:
a) да је на здравственом прегледу утврђено да је лице здравствено способно за држање и ношење оружја и
b) да располаже техничким знањем за
правилно руковање оружјем и да
познаје прописе који се односе на
држање и ношење оружја.
(4) Изузетно од става (2) тачка а) овог
члана, одобрење за набавку оружја
за личну заштиту може се издати
лицима из члана 2. став (3) овог Закона са навршених 18 година живота и лицима која су према посебним прописима овлаштена држати и носити оружје, члановима спортских стрељачких организација
који се активно натјечу у стрељаштву и лицима са положеним ловачким испитом, као и запосленицима
агенција за заштиту људи и мовине
и правних лица са организованом
унутрашњом службом за заштиту
људи и имовине на пословима физичке заштите или пословима одговорног лица.
Члан 21.
(Утврђивање услова за издавање
одобрења за набављање оружја)
(1) Полицијска управа ће да утврди да
ли су испуњени услови из члана 20.
став (2) тачке а), б), ц), д) и е).
(2) Подносиоца захтјева који испуњава
услове из члана 20. став (2) тачке а),
б), ц), д) и е) Полицијска управа,
ако утврди да нема основа за одбијање захтјева у складу са чланом
22. став (1), упутиће да у року од 60
дана достави доказе о испуњавању
услова из члана 20. став (3) тачке а)
и б).
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(3) Постојање услова из члана 20. став
(3) тачка а) доказује се увјерењем о
здравственој способности које издају здравствене организације које
испуњавају услове за обављање таквих здравствених прегледа.
(4) Постојање услова из члана 20. став
(3) тачка б) доказује се:
a) за ловачко оружје – потврдом о положеном ловачком испиту,
b) за спортско оружје – потврдом спортске стрељачке организације и
c) за кратко ватрено оружје – потврдом о оспособљености за правилно
руковање, држање и ношење оружја, коју издаје комисија Министарства именована од стране министра на приједлог полицијског комесара, након проведеног тестирања.
(5) Изузетно од става (4) овог члана,
лица из члана 2. став (3) овог Закона, за вријеме активне службе или
након одласка у мировину, постојање услова из става (4) тачка ц) овог члана доказују исправом о запослењу, односно о престанку радног
односа због испуњавања услова за
пензију.
(6) Програм, начин и трошкове оспособљавања за случајеве из става (4)
тачка ц) овог члана, на приједлог
полицијског комесара, доноси министар.
(7) Министар ће у сурадњи са министром министарства надлежног за здравство прописати услове које морају испуњавати здравствене установе које ће обављати здравствени
преглед, начин и поступак обављања прегледа, попис болести и здравствених стања која лица чине неспособним за држање оружја, евид-
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енције, садржај увјерења и висину
накнаде за увјерења о здравственој
способности из става (3) овог члана.
Члан 22.
(Интереси јавног реда и мира
и безбједности)
(1) Полицијска управа ће да одбије захтјев за издавање одобрења за набављање оружја или муниције ако
то налажу интереси јавног реда и
мира, односно интереси безбједности.
(2) Интересе јавног реда и мира, односно интересе безбједности из става
(1) овог члана, Полицијска управа
цијени на основу околности које
указују да би оружје могло бити злоупотребљено, нарочито узимајући у обзир уживање наркотичких
средстава, чешће и прекомјерно
уживање алкохола, теже поремећени породични односи, сусједски
односи и односи на радном мјесту
и дисциплинске повреде прописа о
ловству или спортском стрељаштву.
(3) Полицијски службеник Министарства овлаштен је да тражи и да прикупља податке и информације од
других институција, организација
и грађана ради утврђивања услова
из става (2) овог члана, о чему сачињава службену забиљешку.
(4) У изузетним случајевима, у рјешењу којим се одбија захтјев за издавање одобрења за набављање оружја
или муниције, надлежна полицијска управа не мора навести разлоге
којима се руководила за доношење
таквог рјешења.
Члан 23.
(Право жалбе)
Против рјешења Полицијске уп-
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раве о одбијању захтјева за издавање
одобрења за набављање оружја или муниције, подносилац захтјева може поднијети жалбу Полицијском комесару у
року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Против коначног рјешења полицијског комесара из става (1) овог члана не може се водити управни спор.
Члан 24.
(Набављање пиштоља и револвера)
Физичко лице може имати више пиштоља и револвера за које му је
издат оружни лист.
Члан 25.
(Одузимање одобрења за набавку)
(1) Одобрење за набављање оружја или
муниције одузеће се ако послије издавања одобрења престану постојати услови из члана 20. став (2) тачке б), ц), д) и е) и став (3) тачка а)
овог Закона или наступи нека од
околности из члана 22. став (2) овог
Закона.
(2) (2) Против рјешења о одузимању
из става (1) овог члана може се изјавити жалба Полицијском комесару
у року од 15 дана од дана пријема
рјешења. Против коначног рјешења полицијског комесара из става
(2) тачке а) не може се водити управни спор.
(3) Оружни лист неће се издавати ако
послије извршене набавке оружја
престану постојати услови из члана 20. став (2) тачке б), ц), д) и е) и
става (3) тачка а) овог Закона или
наступи нека од околности из члана 22. став (2) овог Закона.
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Члан 26.
(Поступање са оружјем и муницијом)
(1) С оружјем и муницијом мора се поступати с нарочитом пажњом.
(2) Нарочита пажња у поступању с оружјем и муницијом показује се у
његовом правилном чувању, правилном, стручном и пажљивом руковању, ношењу, преношењу и држању у исправном стању.
(3) Физичка лица су дужна придржавати се правила јавно истакнутих
забрана о уношењу оружја у одређене просторе или просторије.
(4) Физичко лице не смије носити оружје када је под утицајем алкохола,
опојних дрога или других омамљујућих средстава, односно у таквом
стању да није у могућности схватити значење свог поступања, односно владати својом вољом.
Члан 27.
(Чување оружја и муниције)
(1) Оружје и муниција морају се чувати тако да нису доступни физичком лицу које није овлаштено посједовати их, а нарочито дјеци, закључани и одвојени у металном ормару, сефу или сличном спремишту
које се не може отворити алатом
уобичајене употребе.
(2) Оружје и муниција морају се чувати у стамбеном или другом одговарајућем простору који се налазе у
мјесту пребивалишта власника или
корисника оружја и муниције.
(3) Власник оружја и муниције који
напушта мјесто пребивалишта на
вријеме дуже од годину дана, а оружје и муницију које се према овом
Закону посједује на основу оруж-
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ног листа не носи са собом, дужан
га је предати на чување физичком
лицу које има оружни лист за исту
врсту оружја или овлаштеном трговцу оружјем.
(4) Власник оружја и муниције дужан
је у случају из става (3) овог члана,
о предаји оружја и муниције на чување, обавијестити Полицијску управу у року од осам дана од дана
предаје.
(5) Власници оружја који оружје држе
на основу оружног листа, односно
одобрења дужни су да на позив
Полицијске управе донесу оружје
на преглед.
Члан 28.
(Забрана ношења оружја)
(1) Забрањено је ношење ватреног, ваздушног, хладног оружја и оружја с
тетивом на јавним, спортским и вјерским окупљањима, у школама,
здравственим и јавним установама,
угоститељским објектима и просторима који се користе за пружање
угоститељских услуга, као и просторима гдје је јавно истакнута забрана ношења оружја.
(2) Одредба става (1) овог члана не односи се на спортско оружје у случају када се оно носи ради такмичења у гађању.
(3) Оружје се не смије носити на јавном мјесту на начин којим се може
изазвати осјећање физичке угрожености, узнемирености или негодовање грађана.
(4) Ван ловишта, односно стрелишта,
ватрено и ваздушно оружје се мора
држати, односно носити у футроли и не смије бити напуњено.
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Члан 29.
(Давање оружја на послугу)
(1) Забрањено је давање пиштоља и
револвера на послугу другом физичком и правном лицу.
(2) Ловачко и спортско оружје може се
давати на послугу физичком лицу
које има оружни лист за ту врсту
оружја и у случајевима прописаним у члановима 32. и 33. овог Закона.
Члан 30.
(Набављање оружја за правна лица)
(1) Државним органима и другим правним лицима, изузимајући стрељачке организације и организације које газдују ловиштима, Полицијска
управа може издати одобрење за
набављање и држање оружја и муниције за то оружје само ако су организоване у складу са Законом о
агенцијама и унутрашњим службама за заштиту људи и имовине и уз
претходну сагласност Федералног
министарства за унутрашње послове.
(2) Полицијска управа може издати
одобрење за набављење и држање
оружја привредним друштвима која се баве производњом муниције у
сврху вршења опита готових производа.
(3) Државни органи и друга правна
лица из става 1. и привредна друштва из става 2. овог члана дужни су
да у року од осам дана од дана набавке оружја и муниције о томе обавијесте Полицијску управу ради
издавања одобрења за држање оружја и да воде евиденцију о набављеном оружју и муницији.
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Члан 31.
(Повјеравање ношења
Оружја и муниције)
(1) Државни органи и друга правна
лица која држе оружје и муницију
на основу члана 30.став (3) овог Закона, могу повјерити њихово ношење само лицима која обављају послове заштите, односно чувања шума, и која испуњавају услове за ношење оружја прописане овим Законом, Законом о шумама или Законом о агенцијама и унутрашњим службама за заштиту људи и имовине.
Привредна друштва која држе оружје и муницију на основу члана
30. став 3, а у вези са ставом 2. оружје и муницију могу повјерити само лицима која су непосредно одређена за вршење опита муниције
и исто се може носити само унутар
објеката привредног друштва.
(2) Лица из става (1) овог члана, оружје
и муницију која им је повјерена могу носити само за вријеме док обављају послове заштите и исто не
смију износити ван објекта или подручја које се обезбјеђује или чува.
(3) Изузетно од одредбе става (2) овог
члана, чувари усјева и шума и чувари лова и риболова који не станују на подручју које чувају, могу износити оружје и ван тог подручја и
носити га до свог мјеста становања,
а чувари стада, као и лица која обезбјеђују имовину која се превози
или преноси, могу носити оружје
приликом обезбјеђења те имовине.
Лица која обавлају послове физичке заштите у складу са Законом о
агенцијама и унутрашњим службама за заштиту људи и имовине, мо-
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гу носити оружје од мјеста гдје се
оружје чува до објекта гдје обављају послове физичке заштите.
(4) Државни органи и друга правна
лица из става (1) овог члана издају
посебну потврду лицу коме повјеравају оружје и о томе су дужни обавијестити Полицијску управу.
(5) Образац и садржај обрасца потврде
из става (4) овог члана прописује
министар на приједлог полицијског комесара.
Члан 32.
(Давање на послугу
спортског оружја)
(1) Стрељачке организације могу давати на послугу оружје и муницију
само својим члановима и то за вријеме док врше вјежбе гађања или
се такмиче у гађању на стрелишту
и на другом терену одређеном за
вршење вјежби гађања, односно такмичења у гађању.
(2) Ако се магазин оружја стрељачке
организације не налази на стрелишту, чланови стрељачке организације морају за ношење оружја до
стрелишта или до другог терена
одређеног за вршење вјежби гађања, односно такмичења у гађању
имати потврду стрељачке организације о вршењу вјежби гађања, односно такмичења у гађању. Ова потврда важи само за дане када се врши вјежба гађања, односно такмичење у гађању.
Члан 33.
(Давање на послугу ловачког оружја)
(1) Организација која газдује ловиштем, може, уз претходну сагласност
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Полицијске управе, ради одстрела
дивљачи, члановима домаћих и иностраних ловачких организација дати на послугу ловачко оружје и муницију најдуже на осам дана и то
само за лов у одређеном ловишту.
(2) За оружје и муницију издату на послугу у смислу става (1) овог члана
организација која газдује ловиштем
издаје потврду за ношење оружја и
муниције, о чему води евиденцију.
(3) Лице коме је дато оружје и муниција на послугу према одредбама ставова (1) и (2) овог члана не смије
износити оружје и муницију ван
ловишта којим газдује организација из става (1) овог члана и дужно је
оружје и неутрошену муницију вратити организацији у предвиђеном
року из става (1) овог члана.
Члан 34.
(Поступање у случају
престанка потребе за даљњим
држањем оружја и муниције)
(1) Државни органи и друга правна
лица код којих је из било којих разлога престала потреба за даљим
држањем оружја и муниције, обавијестиће о томе у року од 30 дана
Полицијску управу на чијем подручју се оружје држи.
(2) Полицијска управа ће да преузме
оружје и преосталу муницију из става (1) овог члана и поступиће у смислу одредаба члана 39. овог Закона.
Члан 35.
(Поступање у случају губљења или
крађе оружја и исправа о оружју)
(1) Државни органи, друга правна ли-
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ца и физичка лица која држе и носе регистровано оружје и оружје које је набављено на основу одобрења
за набављање оружја, а није регистровано у року из члана 17. став
(1) овог Закона у случају губљења
или крађе оружја и муниције, дужни су пријавити губљење или крађу оружја и муниције одмах, а најкасније у року од 24 сата.
(2) Државни органи, друга правна лица и физичка лица дужни су пријавити губљење или крађу одобрења
за држање оружја, оружног листа и
одобрења за набављање оружја одмах, а најкасније у року од 24 сата.
(3) Државни органи, друга правна лица и физичка лица дужни су о властитом трошку у службеним новинама Федерације БиХ огластити нестанак исправа о оружју, осим одобрења за набављање оружја и муниције.
(4) Пријаве из ставова (1) и (2) овог члана подносе се Полицијској управи
према мјесту догађаја или сазнања
о губљењу или крађи оружја и муниције. У пријави се морају навести околности под којима су оружје
и муниција изгубљени или украдени, а који су подносиоцу пријаве
познати.
Члан 36.
(Проналазак оружја
или муниције)
Ко нађе оружје или муницију
или сазна за сакривено оружје или муницију дужан је о томе одмах обавијестити најближу полицијску управу,
полицијску станицу или полицијског
службеника.
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Члан 37.
(Обавеза пријаве промјене
пребивалишта, односно сједишта)
Ако физичко и правно лице коме је издат оружни лист, односно одобрење за држање оружја, промијени
пребивалиште, односно сједиште, дужно је да у року од 30 дана од дана промјене пребивалишта, односно сједишта, пријави промјену пребивалишта,
односно сједишта Полицијској управи
на чијем подручју је ново пребивалиште, односно сједиште, ради уписа у
евиденцију о издатим оружним листовима, односно о издатим одобрењима
за држање оружја.
Члан 38.
(Дотрајало оружје)
(1) Физичко и правно лице чије је оружје дотрајало у толикој мјери да
његова употреба може угрозити безбједност људи, а не постоји могућност да се оружје поправи или преправи, дужно је такво оружје предати Полицијској управи и поднијети захтјев да се брише из евиденције о набављеном оружју.
(2) Оружје из става (1) овог члана прима се уз изјаву странке дату на записник да се оружје предаје без накнаде.
(3) Са замијењеним технички неисправним дијеловима оружја поступа
се у складу са ставовима (1) и (2) овог члана.
(4) Оружје из става (1) и замијењени
технички неисправни дјелови оружја из става (3) овог члана се уништавају, о чему министар доноси одлуку.
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Б) Одузимање оружја и муниције
Члан 39.
(Одузимање регистрованог
оружја и муниције)
(1) Полицијска управа ће рјешењем
одузети оружје и муницију, као и
оружни лист, односно одобрење за
држање оружја, ако престану постојати услови из члана 20. став (2)
тачке б), ц), д) и е) и става (3) тачка
а) или наступи нека од околности
из члана 22. став (2).
(2) Полицијска управа ће рјешењем у
случајевима из става (1) овог члана
одузети и трофејно оружје, као и
старо ватрено оружје.
(3) Против рјешења о одузимању из
ставова (1) и (2) овог члана може се
изјавити жалба Полицијском комесару у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
(4) Против коначног рјешења из става
(3) овог члана не може се водити
управни спор.
Члан 40.
(Одузимање нерегистрованог
оружја и муниције)
(1) Полицијска управа рјешењем ће
одузети оружје и муницију од физичког лица, државних органа и
других правних лица који набаве
оружје или муницију без прописаног одобрења за набављање или
држе оружје без оружног листа односно без прописаног одобрења за
држање.
(2) Против рјешења о одузимању из
става (1) овог члана може се изјавити жалба полицијском комесару у
року од 15 дана од дана пријема рј-
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ешења.
(3) Против коначног рјешења из става
(2) овог члана не може се водити
управни спор.
(4) Оружје и муниција по одредби става (1) овог члана одузимају се без
права накнаде и исто се уништава
у складу са одредбама члана 41. ставови (4) и (5).
Члан 41.
(Поступак са одузетим
оружјем и муницијом)
(1) Одузимање оружја, муниције и оружног листа, односно одобрења за
држање оружја по одредбама члана 39. ставови (1) и (2) и члана 40.
овог Закона врши Полицијска управа.
(2) За одузето оружје, муницију и оружни лист, односно одобрење за
држање оружја се издаје потврда и
доноси рјешење о одузимању истог.
(3) По правоснажности рјешења о одузимању оружја, Полицијска управа
ће позвати власника оружја да у
року од шест мјесеци нађе купца за
одузето оружје и муницију из члана 39. Ако власник оружја у том року не нађе купца, одузето оружје и
муниција ће прећи у власништво
Министарства.
(4) Оружје из претходног става се може продати путем јавне лицитације
или уништити ако је оружје дотрајало, о чему министар доноси одлуку.
(5) У складу са одлуком Министарства, поступак уништења одузетог и
дотрајалог оружја и муниције проводи посебна комисија коју образује Влада Кантона.
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(6) Комисија из става (5) овог члана о
уништењу одузетог и дотрајалог
оружја и муниције сачињава записник, који се улаже у односни спис
Министарства.

(2)

Члан 42.
(Упућивање на ванредни
здравствени преглед)
(1) Полицијска управа ће упутити на
ванредни здравствени преглед власника, односно корисника оружја
за кога се оправдано сумња да због
здравствених разлога више није способан за држање, односно ношење оружја.
(2) У случају из става 1. овог члана власник, односно корисник оружја дужан је да у року од 60 дана од дана
упућивања на здравствени преглед, достави Полицијској управи увјерење о здравственој способности.
(3) Од власника, односно корисника
оружја за кога је на здравственом
прегледу утврђено да је неспособан за држање и ношење оружја,
или који не достави увјерење о здравственој способности за држање
и ношење оружја у року из става 2.
овог члана, Полицијска управа ће
рјешењем одузети оружје, муницију и оружни лист.
Ц) Промет оружја, муниције
и дијелова за оружје на мало
Члан 43.
(Правна лица овлаштена
за промет оружјем, муницијом
и дијелова за оружје на мало)
(1) Прометом оружја и муниције могу
се бавити правна лица код којих је

(3)

(4)

(5)

(6)

промет оружја и муниције регистрован као једна од дјелатности којом се баве.
Правна лица из става (1) овог члана
дужна су да у року од осам дана од
дана регистрације обавијесте Полицијску управу да су регистрована
за дјелатност промета оружја и муниције.
У правним лицима из става (1) овог
члана послове одговорног лица и
послове и задатке промета оружја и
муниције може обављати само пунољетно лице које испуњава услове
прописане чланом 20. став (2) тачке
б), ц), д) и е) и став (3) и члана 22.
овог Закона.
За промет оружја, дијелова оружја
и муниције између правних лица,
односно обртника потребно је посебно одобрење Полицијске управе
које се издаје у форми рјешења на
захтјев купца, за сваку уговорену
количину.
Захтјев за издавање одобрења из става 4. овог члана садржи: назив и
адресу продавца и купца; врсту и
количину оружја; дијелова за оружје и муницију; назив и адресу произвођача.
Полицијска управа одузеће одобрење из става 4. овог члана ако правно лице и обртник, односно лице
које непосредно рукује оружјем, дијеловима за оружје и муницију у
правном лицу и власник обрта престану испуњавати један од услова
из става (3) овог члана.
Члан 44.
(Продаја оружја
и муниције на мало)

(1) Правна лица из члана 43. овог За-
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кона могу продавати оружје само
органима, правним и физичким
лицима који имају одобрење за набављање оружја, а муницију на основу оружног листа уз посједовање
истог и личне карте.
(2) Правна лица из члана 43. овог Закона дужна су да:
a) приликом продаје оружја задрже
један примјерак одобрења за набављање оружја, а на други примјерак ставе забиљешку о извршеној
продаји и овјере је штамбиљем и
потписом одговорног лица,
b) у року од пет дана од дана продаје
о томе писмено обавијесте Полицијску управу која је издала одобрење
за набављање оружја и
c) у року од пет дана од дана продаје
муниције о томе писмено обавијесте Полицијску управу која је издала оружни лист.
(3) Правна лица из члана 43. овог Закона могу физичким лицима, који
имају оружни лист за ловачко оружје са неолученим цијевима или за
ваздушно оружје, продавати муницију, стријеле и друге пројектиле
за тетивно оружје на основу оружног листа који је издат за то оружје.
Члан 45.
(Евиденција о набављеном
и продатом оружју и муницији)
(1) Правна лица из члана 43. овог Закона дужна су да воде евиденцију о
набављеном и продатом оружју и
муницији.
(2) Евиденција о промету оружја и муниције води се у књигама евиденције по врстама оружја и муниције,
које морају бити овјерене од Поли-

цијске управе.
Члан 46.
(Чување и држање оружја
од стране правних лица)
Правна лица која се баве прометом оружја и муниције, као и државни
органи и друга правна лица која држе
оружје и муницију на основу овог Закона, дужни су да оружје и муницију
држе и чувају у складу са овим Законом и другим законима који прописују исту област.
Члан 47.
(Прописи о смјештају и чувању
оружја и обавезним евиденцијама)
Ближе прописе о смјештају и
чувању оружја, о вођењу евиденције о
набављеном оружју и муницији, вођењу евиденције о продатом оружју и
муницији и вођењу евиденције о потврдама за ношење оружја и муниције
издатих од стране стрељачких организација и организације која газдује ловиштем, као и обрасцима и садржају
образаца за вођење тих евиденција, на
приједлог полицијског комесара, доноси министар.
Д) Поправљање и преправљање
оружја
Члан 48.
(Правна лица и самосталне
радње овлаштене за поправљање
и преправљање оружја)
(1) Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и
самосталне радње које су регистроване да се баве поправљањем и пр-

30.јули/српањ 2013.

еправљањем оружја, или је поправљање и преправљање оружја регистровано као једна од дјелатности
којом се оне баве.
(2) Правна лица и самосталне радње
из става (1) овог члана дужни су да
у року од осам дана од дана регистрације обавијесте Полицијску управу да су регистроване за поправљање и преправљање оружја.
(3) У правном лицу и самосталним радњама из става (1) овог члана поправљање и преправљање оружја
може обављати само пунољетно
лице које испуњава услове прописане чланом 20. став (2) тачке ц), д)
и е) и став (3) и члана 22. овог Закона.
Члан 49.
(Оружје које може бити предмет
поправљања и преправљања)
Правна лица и самосталне радње из члана 48. овог Закона могу примити ради поправљања и преправљања само оружје за које је издат оружни
лист, односно одобрења за држање или
набављање оружја.
Члан 50.
(Евиденција и прописи
о начину вођења евиденција)
(1) Правно лице и самосталне радње
које се баве поправљањем и преправљањем оружја дужне су водити
евиденцију о поправљеном и преправљеном оружју.
(2) Ближе прописе о начину вођења
евиденција о поправљеном и преправљеном оружју и обрасцима и
садржају образаца о вођењу ове евиденције, на приједлог полицијског комесара, доноси министар.
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Е) Надзор
Члан 51.
(Надзор који проводи
Полицијска управа)
Полицијска управа, ако законом није другачије одређено, врши непосредни надзор над продајом, држањем и ношењем оружја и муниције,
над чувањем и смјештајем оружја од
стране правних лица која се баве прометом оружја и муниције, стрељачких
организација, организација које газдују ловиштем и правних лица и самосталних радњи које се баве поправљањем и преправљањем оружја, као и надзор над вођењем евиденција о:
a) набављеном оружју и муницији,
b) продатом оружју и муницији,
c) поправљеном и преправљеном оружју и муницији,
d) оружју и муницији датом на послугу,
e) отисцима оружја (механички траг
чахуре и зрна) и
f) оружју и муницији датом на чување.
Члан 52.
(Комисија за надзор)
(1) У циљу законитог рада, провођења
и примјене овог Закона, полицијски комесар ће формирати кмисију
за надзор.
(2) Полицијски комесар ће посебним
актом прописати надлежност и састав Комисије из става (1) овог члана.
Члан 53.
(Привремено одузимање оружја,
муниције и оружног листа)
(1) Полицијски службеници Министа-
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рства, могу од лица за које постоје
основи сумње да је извршило кривично дјело или прекршај одређен
овим Законом и сами привремено
одузети оружни лист, као и оружје,
дијелове за оружје и муницију за
које постоје основи сумње да је с
њима извршено кривично дјело или
прекршај или су прибављени кривичним дјелом или прекршајем
или су настали извршењем кривичног дјела или прекршаја.
(2) Приликом извршавања овлаштења
прописаних у ставу (1) овог члана,
полицијски службеници Министарства дужни су издати потврду о
привремено одузетим предметима.
Члан 54.
(Евиденција отисака оружја)
(1) Државни органи, правна и физичка лица који имају регистровано
оружје на подручју кантона, дужни
су омогућити Министарству узимање отисака оружја (механички траг чахуре и зрна) ради уноса отиска у прописану евиденцију.
(2) За узимање отисака оружја из става
(1) овог члана не наплаћује се накнада.
Ф) Казнене одредбе
Члан 55.
(Кривична дјела)
(1) Новчаном казном или казном затвора до три године казниће се за кривично дјело:
a) ко набави, држи или носи ватрено
оружје, дијелове за ватрено оружје
и муницију, када се за набављање
тог оружја, дијелова за оружје не
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може издати одобрење (члан 9. став (1) тачке а), б), е), г), х) и и),
b) ко прода ватрено оружје, дијелове
за ватрено оружје или муницију
правном или физичком лицу за које се не може издати одобрење за
набављање те врсте оружја (члан 9.
став (2)).
(2) За кривична дјела из става (1) овог
члана обавезно се изриче и заштитна мјера одузимања оружја, дијелова за оружје и муниције.
Члан 56.
(Новчане казне и заштитне
мјере за физичка лица)
(1) Новчаном казном од 500,00 до
1.500,00 КМ казниће се за прекршај:
a) ко без одобрења набави, држи или
носи ватрено оружје, дијелове за
ватрено оружје или муницију, када
је за набављање тог оружја, дијелова за оружје и муниције потребно
одобрење (члан 8. ставови (1), (2),
(4), (5) и (6));
b) ко прода ватрено оружје, дијелове
за ватрено оружје или муницију правном или физичком лицу које нема одобрење за набављање те врсте
оружја (члан 19. став (1) и 44. став
(1));
c) ко другом да пиштољ или револвер
на послугу (члан 29. став (1)) или ко
да на послугу ловачко и спортско
оружје, које за ту врсту оружја нема
оружни лист (члан 29. став (2));
d) ко набави, држи или носи ватрено
оружје без означене марке, калибра и фабричког броја, оружје са
интегралним пригушивачем, пригушиваче намијењене оружју и дијелове за пригушиваче, оружје које
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има облик предмета друге намјене,
тако да по свом вањском изгледу
није препознатљиво као оружје, распрскавајуће, хладно, муницију за
оружје (члан 9. став (1);
e) ко скупља старо оружје без одобрења (члан 13. став (2)) или ко употребљава старо оружје као оружје
или набавља, справља или држи
ово оружје, надлежној полицијској
управи (члан 13. став (4)) и (члан
13. став (3)), као и ималац старог
оружја који то оружје не пријави;
f) ко поступи противно одредбама
члана 10. и 28. овог Закона.
(2) За прекршаје из става (1) овог члана, обавезно се изриче и заштитна
мјера одузимања оружја, дијелова
за оружје и муниције.
(3) У извршењу заштитне мјере из става (2) овог члана одузима се оружни лист.
Члан 57.
(Новчане казне и заштитне
мјере за физичка лица)
(1) Новчаном казном од 300,00 КМ до
1.000,00 КМ казниће се за прекршај:
a) ко замијењене технички исправне
дијелове ватреног, ваздушног оружја и оружја с тетивом који се означавају фабричким бројем не преда
надлежној полицијској управи (члан 8. став (3)),
b) ко држи или носи оружје без оружног листа кад је за држање или
ношење тог оружја потребан оружни лист или ко на захтјев полицијског службеника и другог овлаштеног службеног лица Министарства
не омогући увид у то оружје или
оружни лист (члан 11. став (2)),
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c) ко без одобрења држи трофејно оружје, или га носи или употребљава,
или за ово оружје држи или набавља муницију (члан 12.),
d) ко набави, држи и носи оружје за
сигнализацију и оружје за успављивање животиња противно одредбама члана 14. овог Закона,
e) ко у прописаном року не пријави
набавку снајпера, ваздушног оружја или тетивног оружја (члан 15.
став (1)), или ко у прописаном року
не пријави отуђење, нестанак или
губљење снајпера, ваздушног оружја или тетивног оружја (члан 15.
став (2)),
f) ко не преда на чување надлежној
полицијској управи оружје, оружни лист, односно дозволу за држање трофејног оружја и муниције у
случају смрти имаоца оружја (члан
16. став (1)),
g) ко у прописаном року не поднесе
писани захтјев за регистрацију оружја надлежној полицијској управи
и издавање оружног листа, одноно
одбрења за држање оружја (члан
17. став (1)), односно ко у прописаном року не врати одобрење за
набављање оружја (члан 17. став
(2)),
h) ко замијени ватрено оружје супротно одредбама члана 18. став 1. или
у прописаном року не пријави замјену ватреног оружја (члан 18. став
(2)),
i) ко супротно одредбама члана 19.
став 1. изврши пренос права својине на ватрено оружје другом лицу
или у прописаном року не пријави
пренос права својине на ватрено
оружје (члан 19. став (2)),
j) ко поступи противно одредбама
члана 26. овог Закона,
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k) ко поступи противно одредбама
члана 27. овог Закона,
l) ко носи оружје или муницију који
су му повјерени у вријеме када не
врши службу, или изнесе оружје и
муницију ван подручја, односно
објекта који се обезбјеђује или чува
(члан 31. став (2)),
m) члан стрељачке организације који
носи оружје ван стрелишта или другог терена одређеног за вршење
вјежби гађања односно такмичења
у гађању, без потврде стрељачке
организације о вршењу вјежби гађања, односно такмичења у гађању
(члан 32. став (2)),
n) ко носи и држи ловачко оружје без
потврде за ношење оружја и муниције (члан 33. став (2) или ко не врати организацији која газдује ловиштем оружје односно неутрошену
количину муниције добијену на
послугу у одређеном року или их
употребљава, односно износи ван
одређеног ловишта (члан 33. став
(3),
o) ко не пријави нестанак оружја или
муниције из члана члана 35. ставови (1) и (2)),
p) ко пронађе оружје и муницију, а не
пријави проналазак у складу са чланом 36. овог Закона.
a) ко у прописаном року не пријави
промјену пребивалишта ради евидентирања оружја (члан 37.),
r) ко поступи противно одредбама
члана 38. ст.авови (1) и (3) овог Закона и
s) ко не омогући Министарству узимање отисака оружја (механички траг) ради уноса отиска у прописану
евиденцију (члан 53. став (1)).
(2) За прекршаје из става (1) тачке б),

30.јули/српањ 2013.

ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), п) и р)
овог члана, обавезно се изриче и
заштитна мјера одузимања оружја,
као и заштитна мјера одузимања
снајпера, ваздушног оружја и оружја с тетивом.
(3) У извршењу заштитне мјере из става (2) овог члана одузима се, муниција, оружни лист, односно одобрење за држање трофејног оружја.
Члан 58.
(Новчане казне и заштитне
мјере за правна лица)
(1) Новчаном казном од 5.000,00 до
15.000,00 КМ казниће се за прекршај:
a) правна лица која у одређеном року
не пријаве набавку снајпера, ваздушног оружја и оружја с тетивом
(члан 15. став (1)), или која у одређеном року не пријаве отуђење, нестанак или губљење снајпера, ваздушног оружја и оружја с тетивом
(члан 15. став (2)),
b) правна лица која у прописаном року не поднесу писмени захтјев надлежној полицијској управи за регистрацију оружја и муниције (члан
17. став (1)), која у прописаном року не врате одобрење за набављање
оружја и муниције (члан 17. став
(2)), односно не воде евиденцију о
набављеном оружју и муницији
(члан 30. став (3)),
c) правна лица која пренесу право својине на ватреном оружју лицима
која немају одобрења за набавку те
врсте оружја (члан 19. став 1.) и правна лица која у одређеном року не
пријаве пренос права кориштења и
располагања на оружје надлежној
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

полицијској управи (члан 19. став
(2)),
правно лице које да пиштољ или
револвер на послугу другом физичком или правном лицу (члан 29.
став 1.),
правно лице које у року од осам дана не обавијести Полицијску управу о набавци оружја и муниције
(члан 30. став 2.),
правна лица која повјере ношење
оружја и муниције лицу које није
одређено да непосредно врши послове заштите и које не испуњава
услове за ношење оружја прописане овим Законом (члан 31. став (1))
или која нареде или дозволе да лице коме је повјерено оружје ради
вршења послова заштите носи то
оружје супротно одредбама члана
31. ставови (2) и (3) овог Закона, односно која не обавијесте надлежну
полицијску управу о лицу којем је
повјерила оружје (члан 31. став (4)),
стрељачка организација која да на
употребу оружје и муницију лицу
које није њен члан, или да оружје и
муницију свом члану супротно одредбама члана 32. овог Закона,
правно лице које газдује ловиштем
ако поступи супротно одредбама
члана 33. ст. (1) и (2) овог Закона,
правно лице које не обавијести у
прописаном року надлежну полицијску управу о престанку потребе
за даљњим држањем оружја и муниције (члан 34. став (1)),
правно лице које не пријави у прописаном року нестанак оружја и
муниције које држи на основу одобрења за држање и оружја које је
набављено на основу одобрења за
набављање оружја, а није регистровано у року, као и нестанак муни-

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

a)

b)

ције (члан 35. ст. (1) и (2)),
правно лице које у прописаном
року не пријави промјену сједишта
ради евидентирања оружја (члан
37.),
правно лице које не преда оружје
које је дотрајало у толикој мјери да
његова употреба може угрозити безбједност људи, а које се не може
поправити или преправити или не
преда замијењене технички неисправне дијелове ватреног или ваздушног оружја (члан 38. ст.авови
(1) и (3)),
правна лица која се баве прометом
оружја и муниције противно одредбама члана 43.(став 1.) овог Закона,
правна лица која се баве прометом
оружја и муниције ако поступе противно одредбама члана 43. ставови (2),(3) и (4) и члана . став (1) овог
Закона,
правна лица која се баве прометом
оружја и муниције ако не воде евиденцију о набављеном и продатом
оружју и муницији, или је не воде у
књигама евиденције по врстама оружја и муниције (члан 45.),
правна лица која не држе или не
чувају оружје и муницију на прописан начин (члан 46.),
правна лица и самосталне радње
које се баве поправљањем и преправљањем оружја противно одредбама члана 48. овог Закона,
правна лица и самосталне радње
које приме на поправљање или преправљање оружје за које није издат оружни лист или одобрење за
набављање и држање оружја (члан
49.),
правна лица и самосталне радње
које се баве поправљањем и препр-
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ављањем оружја ако не воде евиденцију о поправљеном и преправљеном оружју, или је не воде на прописаном обрасцу (члан 50.) и
c) ко не омогући Министарству узимање отисака оружја (механички траг) ради уноса отиска у прописану
евиденцију (члан 54. став (1)).
(2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се новчаном казном од
500,00 до 1.500,00 КМ и одговорно
лице у правном лицу, односно самосталној радњи.
(3) За прекршај из става (1) тачке а), ц),
г), и), м) и о) овог члана изрећи ће
се и заштитна мјера одузимања предмета, а за прекршаје из става (1)
тачке м), н), г), р) и изрећи ће се и
заштитна мјера забране вршења дјелатности до шест мјесеци.
III ЗАВРШНИ ДИО
А) Прелазне одредбе
Члан 59.
(Прописи министра)
У року од три мјесеца од дана
ступања на снагу овог Закона, министар ће, на приједлог полицијског комесара, донијети прописе о:
a) евиденцијама које се воде у Министарству у вези са набављањем, држањем и ношењем оружја, обрасце, садржај образаца и начин вођења тих евиденција,
b) начину вођења евиденције о поправљеном и преправљеном оружју
и обрасцима и садржају образаца
за вођење ове евиденције,
c) обрасцу и садржају обрасца оружног листа,
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d) обрасцу и садржају обрасца потврде коју државни органи и друга правна лица издају лицу коме повјеравају оружје и муницију, обрасцу и
садржају књиге о примопредаји оружја и муниције и обрасцу и садржају евиденције о потврдама за ношење оружја и муниције издатих
од организације која газдује ловиштем,
e) смјештању и чувању оружја, вођењу евиденције о набављеном оружју и муницији, вођењу евиденције о
продатом оружју и муницији и обрасцима и садржају образаца за вођење тих евиденција,
f) обрасцу и садржају евиденције о
предатом оружју на чување и
g) програму обуке и начину оспособљавања за правилно руковање, држање и ношење кратког ватреног
оружја.
Члан 60.
(Престанак примјене
досадашњег Закона)
До доношења подзаконских аката из члана 59. овог Закона примјењиваће се Закон о набављању, држању и
ношењу оружја и муниције („Службени лист СРБиХ” број 41/90).
Након истека рока из става 1.
овог члана престаје примјена досадашњег Закона, у мјери у којој нису у супротности са овим Законом.
Члан 61.
(Замјена оружних листова издатих
од стране надлежних органа у
Босни и Херцеговини по ранијем
законодавству)
(1) Лица која у тренутку ступања на
снагу овог Закона имају оружни
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(2)

(3)

(4)

(5)

лист, без обзира на датум његовог
издавања од стране надлежног органа у Босни и Херцеговини, дужна су Полицијској управи у року од
двије године од дана ступања на
снагу овог Закона поднијети захтјев за замјену оружног листа.
Уз захтјев из става (1) овог члана
лице је дужно приложити оружни
лист из става (1) овог члана.
У поступку из става (1) овог члана
не примјењују се одредбе члана 20.
став (2) и (3) и члана 21. ставови (1),
(2), (3), (4) и (5) овог Закона.
Уколико лице не поступи у складу
са ставом (1) овог члана, Полицијска управа ће рјешењем одузети ватрено оружје од власника без права
на накнаду.
Против рјешења из става (3) овог
члана може се изјавити жалба Полицијском комесару у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Рјешење из става (4) овог члана је
коначно и против истог се не може
водити Управни спор.
Члан 62.
(Примјена Закона о агенцијама
и унутрашњим службама
за заштиту људи и имовине)

Одредбе овог Закона примјењују се на правна лица која обављају послове физичке и техничке заштите, уколико нису у супротности са Законаом
о агенцијама и унутрашњим службама
за заштиту људи и имовине.
Члан 63.
(Примјена Закона о управном
поступку Ф БиХ)
На сва питања поступка, која
нису уређена овим Законом, примјењ-
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ују се одредбе Закона о управном поступку у Ф БиХ.
Б) Завршне одредбе
Члан 64.
(Равноправност сполова)
Граматичка терминологија у овом Закону подразумијева укључивање
оба спола.
Члан 65.
(Ступање на снагу)
Овај Закон ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде”.
Број:01-02-566/13
29.07.2013. године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ
Суад Дошло,с.р.

680
На основу члана 24. Закона о
Влади Босансо-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовној
сједници, одржаној дана 27.06.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Просторне основе
Просторног плана за подручје
Босанко-подрињског кантона
Горажде за период 2008-2028. године
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Просторна основа Просторног плана за по-
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30.јули/српањ 2013.

дручје Босанко-подрињског кантона
Горажде за период 2008-2028. године
коју је на основу Уговора о наставку
израде Просторног плана за подручје
Босанко-подрињског кантона Горажде
за период 2008-2028. године и израде
Студије рањивости простора Босанско-подрињског кантона Горажде број:
03-23-93-38/11 од 01.12.2011. године израдио „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама“ Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:03-23-1118/13
27.06.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

681
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03), а у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско – подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде»
број: 15/12), Програма о утрошку новчаних средстава 614200 - Текући трансфери појединцима - БОР -003, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовној сједници, одржаној дана 27.06.2013.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Савезу РВИ
БПК «Синови Дрине» за Пројекат
помоћи у стамбеном збрињавању
РВИ

Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Пројекат помоћи у стамбеном збрињавању РВИ у износу од 9.500,00
КМ Савезу РВИ «Синови Дрине» Горажде.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614 200 - Текући трансфери појединцима - БОР-003 - Санација објеката.
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 рачун број:1990540005249733,
отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1119/13
27.06.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

682
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-

30.јули/српањ 2013.

подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), а у складу са Критеријима 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 и
2/13), те Програмом утрошка средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 (КАН 001) – Текући
трансфер за спорт за 2013.годину број: 10-14-433/13 од 06.02.2013 године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 34. редовној сједници, одржаној дана 27.06.2013. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава на
име интервентне помоћи за одлазак
спортиста на Међуопштинске
омладинске спортске игре (МОСИ)
Пријепоље 2013.
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 15.500,00 КМ на име интервентне помоћи за одлазак спортиста
на Међуопштинске омладинске спортске игре (МОСИ) које се одржавају у
Пријепољу од 03. до 07.07.2013. године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Одбојкашки клуб „Горажде“
Горажде, вођа спортиста, и Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са еконо-
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мског кода 614 100 (КАН 001) – Текући
трансфер за спорт.
Новчана средства дозначити на
жирорачун Одбојкашког клуба „Горажде“ Горажде број: 1990540005846283,
отворен код Шпаркасе банке филијала
Горажде, ИД број: 4245039840003, са
назнаком за одлазак спортиста на Међуопштинске омладинске спортске игре (МОСИ) Пријепоље 2013.
Члан 3.
Корисници средстава дужни су
Министарству за образовање, 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.
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 и 2/13).
Члан 4.
Вишак неутрошених средстава
вођа спортиста дужан је уплатити на
жирорачун из члана 2. став 2. ове Одлуке, с тим да се уплаћена висина средстава умањи приликом дозначавања
наредне редовне транше која је утврђена Уговором о додјели финансијских средстава за финансирање спорта
из јавних средстава којима се подстиче
обављање спортских дјелатности на

30.јули/српањ 2013.
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нивоу Босанско - подрињског кантона
Горажде број: 57/13 и број: 10-14-4431/13 од 04.04.2013. године, између Министарства за образовање, науку, културу и спорт и Одбојкашког клуба
„Горажде“ Горажде.

07.07.2013. године, као вођи спортиста
из Горажда на 50. Међуопштинским
омладинским спортским играма Пријепоље 2013, а у циљу вршења послова
у вези с одласком, боравком као и повратком спортиста.

Члан 5.

II

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

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:03-14-1113/13
27.06.2013. године
Горажде

Број:03-49-1115/13
27.06.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

683

684

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско - подрињског
кантона Горажде, на својој 34. редовној
сједници, одржаној дана 27.06.2013. године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовној
сједници, одржаној дана 27.06.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство - Пријепоље,
Република Србија

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство - Пријепоље,
Република Србија

I

I

Овом се Одлуком одобрава Елмедину Ваљевчићу вишем стручном
сараднику за спорт у Министарству за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде, службено путовање у Пријепоље –
Република Србија у периоду од 03. до

Овом се Одлуком одобрава полицијском службенику Управе полиције МУП-а БПК Горажде, Хаџимусић
Самиру, службено путовање у Пријепоље – Република Србија у периоду од
03. до 07.07.2013.године, за вршење послова обавезне пратње спортиста из

30.јули/српањ 2013.

Број 9 – страна 1665

општине Горажде и општине Фоча–
Устиколина на 50. Међуопштинске омладинске спортске игре Пријепоље
2013.
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:03-14-1114/13
27.06.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

685
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовној
сједници, одржаној дана 27.06.2013. 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 2012/2013. годину
за мјесец јануар 2013. године
I
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 34.580,00 КМ на
име исплате студентских кредита студентима са подручја Босанско–подрињског кантона Горажде за студијску
2012/2013.годину за мјесец јануар 2013.
године.

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, 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:03-14-1120/13
27.06.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

686
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовној
сједници, одржаној дана 27.06.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
конкурса за попуну упражњеног
радног мјеста
I
Овом се Одлуком даје сагласност ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде за расписивање конкурса за попу-

30.јули/српањ 2013.
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ну упражњеног радног мјеста на неодређено радно вријеме, како слиједи:

„Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде, како слиједи:

1. Наставник
математике

1.
2.
3.
4.
5.

1 извршилац
II

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:03-34-1121/13
27.06.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

687
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03) 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 својој 34. редовној сједници, одржаној дана 27.06.2013. г., д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла
лица“ Горажде
Члан 1.
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ

Биљана Беговић - предсједник,
Емир Обарчанин
- члан,
Нихад Крашић
- члан,
Вахид Мирвић
- члан и
Аида Муловић
- члан.
Члан 2.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1134/13
27.06.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

688
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03), 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) и члана 4.
Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације БиХ
(„Службене новине Федерације БиХ,
број:34/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовној сједници, одржаној дана 27.06.
2013. године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ „Дом за стара и изнемогла
лица“ Горажде

30.јули/српањ 2013.
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Члан 1.
Именују се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ „Дом за стара
и изнемогла лица“ Горажде, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.

Биљана Беговић
Амела Панџа
Хајро Машала
Вахид Мирвић
Суада Пјано

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

Члан 2.
Именовање из члана 1. Рјешења је привременог карактера и врши
се на период до 60 (шездесет) дана, односно до коначног именовања у складу са Законом.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-05-1135/13
27.06.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

689
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде (˝Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде˝, број:
5/03), 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-

фицијената за плате намјештеника у
кантоналним органима државне службе („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:11/07),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 34. редовној сједници, одржаној дана 27.06.2013. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброк
за мјесец ЈУНИ 2013. 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 ЈУНИ 2013.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 ЈУНИ 2013. 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:03–14-1117/13
27.06.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

Број 9 – страна 1668

30.јули/српањ 2013.

690
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовоној
сједници, одржаној дана 27.06.2013.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени радног времена
у органима управе Босанско –
подрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком врши измјена
радног времена у органима управе Босанско–подрињског кантона Горажде
на начин да ће радно вријеме трајати
од 07,00 до 15,00 сати.
Члан 2.
Промјена радног времена из члана 1. ове Одлуке важиће за период од
01.07 до 31.08. 2013.године.
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:03–34-1112/13
27.06.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

691
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона

Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовној
сједници, одржаној дана 27.06.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности директору
Дирекције робних резерви за
потписивање уговора
Члан 1.
Даје се сагласност директору Дирекције робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде да потпише
уговор о набавци и сукцесивној испоруци 100 тона дрвеног пелета на паритету фцо Горажде за потребе загријавања пословних просторија буџетских
корисника – ОШ “Хусеин еф. Ђозо“
Горажде, у вриједности од 30.000,00
КМ са одабраним добављачем ФЛ
WООД д.о.о. Брод на Дрини, Фоча.
Члан 2.
Финансијска средства за реализацију овог уговора обезбијеђена су у
Буџету Дирекције робних резерви БПК
Горажде за 2013.годину на економском
коду 613200 – Издаци за енергију.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско
– подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

Број 9 – страна 1669

30.јули/српањ 2013.

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1132/13
27.06.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

692
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовној
сједници, одржаној дана 27.06.2013.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање превоза
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласности Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде да плати превоз за одлазак у Сарајево, а везано за
скуп који се организује у поводу заштите идентитета новорођене дјеце.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства уплатити из Буџета Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге.

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:03–14-1133/13
27.06.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

693
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и Одлуке о давању сагласности
на Програм утрошка средстава Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода «Текући трансфери непрофитним организацијама»,
Влада Босанско подрињског кантона
Горажде, на својој 34. редовној сједници, одржаној дана 27.06.2013. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају једнократне новчане помоћи како слиједи:
- Синдикат пензионера у БиХ канцеларија Горажде, у износу од
500,00 КМ, за финансијску подршку у
циљу реализације пројекта дружења
пензионера БиХ, Републике Србије,
Републике Црне Горе и Косова у
Горажду.

30.јули/српањ 2013.
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Средства уплатити на жирорачун број: 1020070000025967, отворен код
Унион банке д.д. Сарајево, подружница Горажде.
- ХО «Мерхамет» МДД РО
Горажде, у износу од 500,00 КМ, за
помоћ у хуманитарним пројектима.
Средства уплатити на трансакцијски рачун број: 1325002002482261,
отворен код НЛБ банке.
- Бодибиилдинг и фитнес клуб Горажде, у износу од 300,00 КМ, за
набавку опреме.
Средства уплатити на трансакцијски број: 1990540053656225, отворен
код Шпаркасе банке д.д. Горажде, идентификациони број: 4245030380000.
- Удружење «МОТО-КЛУБ
ГОРАЖДЕ» Горажде, у износу од
1.000,00 КМ, за спонзорство на Манифестацији IV Мото сусрети Горажде
2013.
Средства уплатити на жирорачун број: 1011400000643563, отворен код
ПБС Банке филијала Горажде, ИД број: 4245048910006.
- ФК ДРИНА Горажде - пионири, у износу од 600,00 КМ, за учешће
на такмичењу у малом фудбалу које
ће се одржати у Бања Луци.
Средства уплатити на жирорачун број: 1020070000025579, отворен код
Унион банке Горажде.
- КУД «ПОЛЕТ» Устиколина,
у износу од 700,00 КМ за учешће на
Фестивалу фолклора у Тузли.
Средства уплатити на жирорачун број: 1610300001400094, отворен код
Раифаизен банке Горажде.

вдају одобрена средства (доставе извјештај према Влади БПК Горажде), а
најкасније до 01.10.2013.године.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства су обезбјеђена у Буџету
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде, на економском коду 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско
– подрињског кантона Горажде“.
Број:03-14-1158/13
27.06.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

694
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава Владе Босанско–подрињског кантона Горажде са економског
кода 614 200 - Текући трансфери појединцима, Влада Босанско – подрињског кантона Горажде, на својој 34. редовној сједници, одржаној дана 27.06.2013.
године, д о н о с и:

Члан 2.
Корисници одобрених средстава дужни су да у року од 30 дана пра-

ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
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30.јули/српањ 2013.
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
једнократне новчане помоћи како слиједи:
-

-

-

-

-

-

-

Узеир Перла, у износу од 200,00
КМ, због тешке економско-социјалне ситуације.
Јасминка Хатема, у износу од 200,00
КМ, због тешке економско-социјалне ситуације.
Бешлија Зиза, у износу од 200,00
КМ, помоћ у набавци лијекова.
Хајрудин Драгољ, у износу од
200,00 КМ, због тешке економскосоцијалне ситуације.
Рамовић Мевла, у износу од 200,00
КМ, због тешке економско-социјалне ситуације.
Угљеша Мунира, у износу од 200,00
КМ, због тешке економско-социјалне ситуације.
Борчак Енвер, у износу од 200,00
КМ, због тешке економско-социјалне ситуације.
Богданић Јасмина у износу од
200,00 КМ, помоћ у набавци лијекова.
Члан 2.

За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Владе
Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1168/13
27.06.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

695
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица и ЈАМ 003 – Здравствено осигурање) за 2013.годину
(“Службене новине Босанско – подрињског кантона Горажде”, број: 5/03),
Влада Босанско - подрињског кантона
Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 04.07.2013. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 500,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесец јуни 2013.
године за пет 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:
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Р/б

1.
2.
3.
4.
5.

30.јули/српањ 2013.

Презиме и име

Пријератна адреса

Врева Зулфија
Попов Мост – Фоча
Туловић Изета
Н. Пите 9. – Чајниче
Овчина Хаснија Чоходар Махала – Фоча
Хурко Сувад
Рогатица
Пашовић Хасан Фоча
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 2013.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:03-14-1160/13
04.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

696
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-

Износ кирије
за
1 /један/
мјесец (КМ)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
500,00

подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној
сједници, одржаној дана 04.07.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о успостављању дислоциране наставе
Факултета информационих
технологија на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
I
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде доноси Одлуку о успостављању дислоциране наставе Факултета информационих технологија
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
II
Задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
Босанско-подрињског кантона Горажде да у складу са Законом о јавним набавкама БиХ проведе процедуру избора факултета који ће пружати услуге
дислоциране наставе, а због хитности
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30.јули/српањ 2013.

поступак провести методом преговарачки поступак, без објаве обавјештења.
III
Средства за успостављање и реализацију дислоциране наставе Факултета информационих технологија на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде обезбједиће се у ребалансу Буџета за 2013. годину.
IV
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:03-38-1161/13
04.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

697
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 4. Рјешења о именовању
Комисије за провођење поступка јавне
набавке у Босанско-подрињском кантону Горажде, број: 03-14.1461/12 од
24.10.2012.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
35. редовној сједници, одржаној дана
04.07.2013. године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању накнаде за рад
Комисије за провођење поступка
јавне набавке у Босанскоподрињском кантону Горажде

Члан 1.
Овим Рјешењем утврђује се накнада за чланове Комисије за провођење поступка јавне набавке у Босанскоподрињског кантона Горажде, како слиједи:
1. Карахметовић Мерко,
предсједник - 150,00 КМ
2. Конаковић Емир,
члан -150,00 КМ
3. Муратспахић Мехо,
члан -150,00 КМ
4. Духовић Амир,
члан -150,00 КМ
5. Сијерчић Амна, члан -150,00 КМ
6. Буква Џевад,
члан- 150,00 КМ
7. Сијерчић Емир, члан-150,00 КМ
Члан 2.
За реализацију овог Рјешења задужује се Министарство за финансије,
а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1165/13
04.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о обустављању поступка за додјелу
уговора за «Сукцесивну испоруку
лож-уља за котловнице
у власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде»
Члан 1.
Обуставља се поступак додјеле
Уговора за «Сукцесивну испоруку лож
-уља за котловнице у власништву Босанско-подрињског кантона Горажде»
до доношења Одлуке Уреда за разматрање жалби.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1106/13
27.06.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној
сједници, одржаној дана 04.07.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о овлаштењу Кантоналном
правобранилаштву за наставак
активности на поврату
подбилансне имовине

Члан 1.
У складу са чланом 20. Закона о
почетном билансу стања предузећа и
банака у ФБиХ, задужује се Кантонално правобранилаштво Босанско-подрињског кантона Горажде да у сарадњи
са Агенцијом за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде
настави са провођењем даљњих радњи и поступака на поврату подбилансне имовине предузећа МГИП “Дрина” Горажде, како оне имовине коју је
предузеће ГПД “Дрина” д.д. Горажде
пред судовима Црне Горе приказала
као своју имовину купљену у поступку
приватизације предузећа МГИП “Дрина” д.д. Горажде, тако и друге имовине предузећа МГИП “Дрина” д.д. Горажде, која у складу са позитивноправним прописима подпада под подбилансну имовину предузећа.
Члан 2.
Налаже се Кантоналном правобранилаштву и Агенцији за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде да редовно, а најмање једном у два мјесеца, свако из свог домена, извјештава Владу Босанско-подрињског кантона Горажде о предузетим
активностима из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Доношењем ове Одлуке ставља
се ван снаге Одлука Владе Босанскоподрињског кантона Горажде број 0319-123/11 од 03.03.2011. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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30.јули/српањ 2013.

ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1175/13
04.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско - подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној
сједници, одржаној дана 04.07.2013. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење
поступка избора Надзорног одбора
Агенције за приватизацију
у Босанско-подрињском кантону
Горажде
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка избора Надзорног одбора Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде,
како слиједи:
1. Емир Ходовић
2. Елида Ћулов
3. Асим Плакало

и Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде предложити листу с ужим избором најбољих кандидата који испуњавају критерије за именовање.

- предсједник
- члан
- члан

Члан 2.
Комисија из члана 1. овог Рјешења ће у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Федерације БиХ, расписати оглас

Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03-05-1176/13
04.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној
сједници, одржаној дана 04.07.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о куповини карата за уманитарни
концерт поводом лијечења Алмира
Ушановића
Члан 1.
Одобрава се куповина 50 карата
по цијени од 10,00 КМ по једној карти,
укупно 500,00 КМ, за хуманитарни концерт који ће се одржати у циљу прикупљања средстава за лијечење Алмира
Ушановића.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије

30.јули/српањ 2013.
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Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 - Текући
трансфери појединцима.
Средства уплатити на име Алмир Ушановић, рачун отворен код
«МОЈА БАНКА», број рачуна: 13700000
00000080.

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 7.205,00 КМ на име помои
за рад удружења борачких популација
за мјесец јуни 2013.године, и то:
-

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:03-14-1174/13
04.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

-

-

702
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:15/12), Програма о утрошку новчаних средстава
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 3/13), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 11.07.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација за мјесец
јуни 2013. године

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

1.720,00
1.720,00

840,00

1.200,00
700,00
1.025,00

Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско – подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама – Трансфер удружења
грађана.
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
БПК Горажде, а средства уплатити на
жирорачуне организација:
-

СРВИ «Синови Дрине» Горажде:
1990540005249733 – ШПАРКАСЕ
Организација ПШиПБ БПК Горажде:
1011400000324239 - ПБС
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-

-

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:03–14-1192/13
11.07.2013.године
Горажде

Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 3.200,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2013.години за мјесец јуни.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде економски код 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - (Финансирање пројеката
НВО борачких популација).

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско – подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
– подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:15/12), Програма о утрошку новчаних средстава
614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама («Службене новине Босанско – подрињског кантона
Горажде, број: 3/13), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана
11.07.2013.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
јуни 2013.године

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:199054000
5249733, отворен код ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03-14-1193/13
11.07.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), и Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде, са економског кода 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама за 2013. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/13), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
36. редовној сједници, одржаној дана
11.07.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу жена „Сехара“ Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
новчана средства Удружењу жена „Сехара“ Горажде у износу од 500,00 КМ
на име подршке у раду и реализацији
планираних активности удружења.
Члан 2.

30.јули/српањ 2013.

ужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се Удружење из члана 1. ове одлуке да Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о утрошку одобрених средстава са одговарајућом документацијом.
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:03-14-1195/13
11.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељења лица и
избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама, на жирорачун Удружења „Сехара“ Горажде број: 137620600
3815061 код Моја банка д.д. Сарајево –
филијала Горажде.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско - подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
5/03) и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-142345/08 од 17.10.2008.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 11.07.2013.год., д о н о с и :

Члан 3.

ОДЛУКУ
о висини потребних прихода
за задовољење стамбених потреба

За реализацију ове Одлуке зад-
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30.јули/српањ 2013.
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……............. 381,43 КМ,
породица са 2 члана
приход од ……............... 562,87 КМ,
породица са 3 члана
приход од ………............ 744,31 КМ
и
породица са 4 члана
приход од ………............ 925,75 КМ.

ој табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1206/13
11.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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Члан 2.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“ број:
5/03) и члана 35. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013.годину („Службене новине Босанско - подрињског кантона
Горажде“, број: 15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 36. редовној сједници, одржаној
дана 11.07.2013.године, д о н о с и:

Висину прихода које остварују
чланови породичног домаћинства утврђује надлежни општински стамбени
орган по службеној дужности.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за набавку клима уређаја

Члан 3.

Члан 1.

-

-

За сваког наредног члана породице, износ се увећава за 181,43 КМ.

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 период од 01.07–31.12.2013. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласн-

Овом се Одлуком даје сагласност Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши набавку једног клима уређаја за
објекат „Бисерна“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-1196/13
11.07.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

30.јули/српањ 2013.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
5/03) и члана 18. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2013.годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 15/12), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 36. редовној сједници, одржаној
дана 11.07.2013. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за закључивање уговора о дјелу
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност министру за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да закључи уговор о дјелу са Жуга Заимом из
Горажда, а односи се на оправку ТВодашиљача на објекту „Бисерна“.

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:03–14–1197/13
11.07.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
5/03) и члана 13. Закона о јавно-приватном партнерству Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 5/13), а на основу приједлога Комисије за концесије број: 0423-1551-1/13 од 09.07.2013. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници,
одржаној дана 11.07.2013.г., д о н о с и:

Укупна вриједност Уговора из
члана 1.ове Одлуке износи 400,00 КМ.

ОДЛУКУ
о утврђивању листе пројеката
који ће се реализирати кроз облике
јавно-приватног партнерства
за 2013. годину

Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а плаћање извршити са економског кода 613
900 – Уговорене услуге, из Буџета Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.

Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде утврђује
листу пројеката који ће се реализовати
кроз облике јавно-приватног партнерства за 2013. годину, коју чине пројекти:

Члан 2.

Изградња стамбено-пословног објекта
„Ламела Х 2“ (зграда за младе).
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Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је листа пројеката који имају обиљежја јавно-приватног партнерства.
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:03–14-1199/13
11.07.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број
5/03), те на основу члана 77. став 6. Закона о средњем образовању и одгоју
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 10/11), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници,
одржаној дана 11.07.2013.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о упису ученика у први разред
средњих школа за школску
2013/14. годину

1. У члану 1. став 2. тачка б) ријечи
”ЕУ ВЕТ програм” се бришу
2. У ставу 3. тачка а) се брише,
3. У ставу 3. у тачки б) додаје се нови
став –
- оператер на ЦНЦ-машинама
1 одјељење
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће објавити у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-38–974-1/13
11.07.2013.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање број: 10-14-434/13 од 06.02.2013.
године и број: 10-14-434-6/13 од 30.05.
2013. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. Редовној сједници, одржаној дана 11.07.
2013. године, д о н о с и:

I
У Одлуци о упису ученика у
први разред средњих школа за школску 2013/14. годину, број: 03-38-974/13
од 06.06.2013. године, мијења се сљедеће:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
за мјесец ЈУНИ 2013. године
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I

ског кантона Горажде“, бр.15/12) и члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, бр.5/03), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана
11.07.2013.године, д о н о с и:

Одобравају се новчана средства
у износу од 25.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ БПК Горажде д.о.о. на име
редовне транше за мјесец јуни 2013.
године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт са економског кода 614 100
(КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
III

Члан 1.

Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
културу и спорт у року од 15 (петнаест) дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-1201/13
11.07.2013. године
Горажде

ОДЛУКУ
о распореду и одобравању исплате
новчаних средстава „Трансфер за
парламентарне политичке партије“
из Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013. годину
за II квартал 2013. Године
у износу од 20.000,00 КМ

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 37. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(“Службене новине Босанско-подрињ-

Из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр. 15/12), одобрава се распоред и исплата средстава утврђених у раздјелу 10, економски
код 614300 “Трансфер за парламентарне политичке партије” Буџета Боснско-подрињског кантона Горажде за
2013. годину, за II квартал 2013. године
у износу од 20.000,00 КМ и то:

30.јули/српањ 2013.

Политичка
странка
(Трансакцијски
рачун)

Социјалдемократска
партија
(Раифаизен банк
1610000011860686)
Странка демократске
акције
(Уникредит банка
3389002202333988)
Странка за Босну
и Херцеговину
(ПБС 1011400000289707)
Савез за бољу будућност
“Фахрудин Радончић”
(УНИОН БАНКА
1020500000086134)
Народна странка радом
за бољитак
(Уникредит банка
3382202200693088)
Босанскохерцеговачка
патриотска странка
“Сефер Халиловић”
(ПБС 1011010000014974)
УКУПНО:
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Скупштина
Босанскоподрињског
кантона
Број
посланика
(Спол)

Распоред средстава
”Трансфер парламентарне
политичке партије”
Укупно

30%

60%

10 %

КМ

КМ

КМ

КМ

7 (4М, 3Ж)

1.000,00

3.360,00

857,13

5.217,13

6 (5М, 1Ж)

1.000,00

2.880,00

285,71

4.165,71

1.000,00

1.920,00

285,72

3.205,72

1.440,00

285,72

2.725,72

285,72

2.725,72

4 (3М, 1Ж)

3 (2М, 1Ж)

1.000,00

1.440,00

3 (2М, 1Ж)

1.000,00

2 (2М )

1.000,00

960,00

----

1.960,00

25

6.000,00

12.000,00

2,000,00

20.000,00

Члан 2.

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке
су распоређена на начин утврђен Одлуком о расподјели средстава парламентарним групама-странкама у Скупштини Боснанско-подрињског кантона Горажде Комисије за буџет, финансије и административна питања Скупштине Боснанско-подрињског кантона
Горажде, број:01-14-413-1/13 од 03. јула
2013.године.

Уколико се у току 2013. године
укупан износ утврђен за “Трансфер за
парламентарне политичке партије” не
умањи кроз Одлуку о измјенама и допунама Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2013.годину, исти
ће се умањити кроз Одлуку о распореду и одобравању исплате новчаних средстава „Трансфер за парламентарне
политичке партије“ из Буџета Босанс-

30.јули/српањ 2013.
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ко-подрињског кантона Горажде за за
IV квартал 2013. године и то на начин
да се усклади са чланом 7. став 2. Закона о финансирању политичких партија („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 95/12).
Члан 4.
Средства из члана 1. ове Одлуке
ће бити исплаћена са позиције “Трансфер за парламентарне политичке партије” Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2013. годину.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финасије.
Члан 6.
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:03-14-1202/13
11.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.
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На основу члана 25. а у вези са
члановима 15. и 16. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде» број: 5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници,
одржаној дана 11.07.2013.г., д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
за утврђивање оправданости
приговора полицијског комесара

Члан 1.
Именује се Комисија за утврђивање оправданости приговора полицијског комесара Босанско-подрињског
кантона Горажде, у саставу:
1. Емир Оковић
2. Елмир Пилав
3. Сабина Хаџовић

- предсједник
- члан
- члан.

Члан 2.
Комисија из члана 1. овог Рјешења размотриће приговор полицијског
комесара на Одлуку Владе Босанскоподрињског кантона Горажде, број: 0334-1082/13 од 10.06.2013.године, утврдити оправданост истог у складу са важећим законским прописима, те предложити Влади Босанско-подрињског
кантона Горажде одговор на уложени
приговор.
Члан 3.
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:03-34-1205/13
11.07.2013. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

713
На основу чланова 18. и 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број:5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. Редовној сједници, одржаној дана 11.07.2013.
године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о овлаштењу за мијењање премијера
Босанско-подрињског кантона
Горажде

ва за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, под регистарским бројем Р-I-30/1997 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ.

Члан 1.
Овом Одлуком овлашћује се
министар за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Демир Имамовић, да у случају одсутности или спријечености мијења премијера Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Овлаштење из члана 1. ове Одлуке траје док трају разлози за одсутност или спријеченост за обављање послова из надлежности премијера Босанско-подрињског кантона Горажде.

2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена сљедећих чланова
Статута Удружења, број: 31/4/2007
од 24.05.2007. године:
•

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће објавити у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 3-05-1209/13
11.07.2013.године
Горажде

•

ПРЕМИЈЕР
Емир Фрашто,с.р.

714
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ, на основу
члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарст-

•

•

•

Члан 4. мијења се и гласи: “Удружење је члан Савеза удружења
пензионера у Федерацији БиХ, и
својим дјеловањем у складу са Статутом доприноси остваривању
циљева и дјелатности овог Савеза.“
У члану 19. став 1. тачка 5. се допуњује и гласи: „За повреду права
и дужности нарочито за кршење
одредаба Статута и нарушавња
угледа Удружења, члановима се
могу изрећи сљедеће мјере:
- Писмена опомена,
- Искључење из Удружења.
Поменуте мјере у првом степену
изриче Извршни одбор Удружења, а по жалби одлучује Скупштина Удружења. Одлука Скупштине је коначна.“
У члану 29. став 5. се мијења и
гласи: “Почасни члан Скупштине
има сва права као и други чланови Скупштине, изузев права на
гласање и одлучивање.“
У чалну 29. став 6. се мијења и
гласи: „Одлуком Извршног одбора утврђује се број чланова Скупштине које бирају поједине мје-
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•

•
•

•
•

•
•

•

•

сне организације Удружења, а на
основу броја чланова.“
У члану 35. у ставу 2. тачка 6. се
мијења и гласи: “Да присуствују
сједницама органа Удружења у
која нису бирани и да учествују у
расправи по питањима која су на
дневном реду, а односе се на члана Скупштине или мјесног одбора којег заступају, али без права
одлучивања.“
У члану 38. у ставу 1. тачка 7. се
мијења и гласи: „Има право присуствовати сједницама ИО.“
У члану 42. додаје се нови став 3.
и 4. и гласи: “Чланови ИО се бирају из различитих МО и то по
критерију да 5 највећих мјесних
организација дају по једног члана
ИО, а остале мање мјесне организације укупно два по територијалном принципу.
Предсједници органа Удружења
не могу бити из исте мјесне организације.“
У члану 48. став 6. се мијења и гласи: “Предсједник НО има право
и дужан је да присуствује сједницама органа Удружења.“
Члан 60. се мијења и гласи: „Мјесном организацијом непосредно
руководи мјесни одбор.
Мјесни одбор чине предсједник,
замјеник предсједника и 3 члана,
а код мјесних организација до 150
чланова МО чине предсједник и
замјеник предсједника и један
члан.
Предсједника, замјеника предсједника и чланове мјесног одбора
бирају и опозивају чланови Удружења са подручја мјесне организације на мјесном збору чланова
Удружења.
Свакој извјештајно-изборној сјед-

30.јули/српањ 2013.
ници мјесног збора обавезно требају да присуситвују 2 или више
чланова делегираних од стране
Извршног одбора Удружења, а
који након одржаног збора требају поднијети извјештај ИО.“
Ове Измјене и допуне Статута чине саставни дио Статута Удружења број:
31/4/2007 од 24.05.2007. године.
3. Упис промјена из тачке 2. Диспозитива овог Рјешења извршен је дана
02.07.2013. године.
4. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ
ПЕНЗИОНЕРА
ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ уписано је у
Регистар удружења, који се води код
Министарства за правосуђе, управу и
радне односе, дана 05.12.1997. године,
под регистарским бројем Р-I-30/1997 у
прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-26/13
од 21.06.2013. године, обратило се
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ за упис у Регистар
промјене Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 82-2/2013 од 23.05.2013. године, о
измјенама и допунама Статута Удружења и Записник са сједнице Скупштине Удружења.

30.јули/српањ 2013.

У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Гораж
де је оцијенило да су испуњени услови
за упис промјена у Регистар, стога је,
на основу члана 33. Закона о удруже
њима и фондацијама (“Службене но
вине Ф БиХ”, број:45/02), одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:17/04,9/07,14/08 и
2/12) 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:05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:14/11) и
доказ о уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-26/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
02.07.2013.године
Горажде
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715
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЛОВАЧКО
ДРУШТВО „БИСЕРНА“, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона Горажде, под регистарским бројем Р-I-4/2000, у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ЛОВАЧКО ДРУШТВО „БИСЕРНА“.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштених за
заступање и представљање Удружења, тако што Алихоџић Есаду –
предсједнику Удружења, Живојевић Хајрудину – главом лововођи
и Каро Ешефу – секретару Удружења, престаје овлаштење за заступање и представљање Удружења, а
нова лица овлаштена за заступање
и представљање удружења су: Сијерчић Муамер – предсједник Удружења, Сувад Жуга – главни лововођа и Девлић Самир – секретар Удружења.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Гор-
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ажде, промјена чланова органа управљања, тако што се досадашњи
чланови органа управљања разрјешавају дужности, а именују се нови
чланови органа управљања, на основу скупштинске Одлуке донесене на сједници Скупштине Удружења, број:159/13 од 01.06.2013. године.
4. Упис промјена из тачки 2. и 3. диспозитива овог Рјешења извршен је
дана 08.07.2013. године.
5. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
Образложење
Удружење Ловачко друштво
„Бисерна“ уписано је у Регистар удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе,
дана 04.02.2000. године, под регистарским бројем Р-I-4/2000 у прву књигу
Регистра.
Дана 23.06.2008. године, извршене су сљедеће промјене: промјена назива и скраћеног назива Удружења,
промјена лица овлаштених за заступање и представљање Удружења и промјена Статута Удружења.
Захтјевом број: УП-1:05-05-27/13
од 28.06.2013. године, обратило се Удружење Ловачко друштво „Бисерна“
за упис у Регистар промјене лица овлаштених за заступање и представљање

30.јули/српањ 2013.

Удружења и промјене чланова органа
управљања.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:155/13 од 01.06.2013. године, о избору предсједника Удружења, Одлука
број:159/13 од 01.06.2013. године, о избору органа Скупштине Удружења,
Одлука број:191/13 од 01.06.2013. године, о разрјешењу дужности главног
лововође, Одлука број:190/13 од 13.06.
2013. године, о разрјешењу секретара
Удружења, Одлука број:168/13 од 18.
06.2013. године, о разрјешењу чланова
Управног одбора Удружења и Одлука
број:192/13 од 13.06.2013. године, о избору секретара Удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена, стога је,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено
као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:17/04,9/07,14/08 и

30.јули/српањ 2013.
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2/12) и доказ о њеној уплати налази се
у спису предмета.

2. Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Накнада за упис промјена Удружења у Регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:14/11) и
доказ о уплати налази се у спису предмета.

Образложење

Број:УП-1:05-05-27/13 М И Н И С Т А Р
08.07.2013.године
Адмир Поздеровић,с.р.
Горажде

716
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ТРГОВАЦА
НИСКОТАРИФНИМ РОБАМА НА
ОТВОРЕНОМ „МАЛА ПИЈАЦА“ БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ, на основу члана 42. Закона
о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о престанку рада Удружења
1. Удружење трговаца нискотарифним робама на отвореном “Мала пијаца” Босанско–подрињског кантона Горажде, регистровано дана 29.
04.2008.године, под редним бројем
Р-I-8/2008 у прву књигу Регистра
престаје са радом и брише се из
Регистра удружења, који се води у
Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде.

Дана 02.07.2013.године Удружење трговаца нискотарифим робама на
отвореном “Мала пијаца” Босанско–
подрињског кантона Горажде обратило се захтјевом за брисање из Регистра
удружења, који се води у Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 06-07/2013 од 01.07.2013. године о
престанку рада Удружења и Записник
са сједнице Скупштине Удружења.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, ово Министарство је утврдило сљедеће:
Чланом 43. став 1. тачка 1. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
45/02) прописано је да удружење престаје са радом ако надлежни орган
удружења донесе одлуку о престанку
рада удружења, а чланом 42. истог
Закона да удружење престаје са радом
када надлежно министарство донесе
коначно рјешење о престанку рада удружења или када кантонални суд донесе правоснажну пресуду о забрани
рада удружења.
Обзиром да је Скупштина Удружења трговаца нискотарифним робама на отвореном „Мала пијаца” донијела Одлуку о престанку рада Удружења, стекао се услов за престанак рада поменутог Удружења и брисање истог из Регистра удружења, који се води
у овом Министарству.
На основу напријед наведеног,

30.јули/српањ 2013.
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одлучено је као у диспозитиву Рјешења.

ра уписано је УДРУЖЕЊЕ „СВЈЕТЛОСТ ДРИНЕ“ ГОРАЖДЕ.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.

2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена предсједника Скупштине Удружења, тако што се Касим Брдар – предсједник Скупштине Удружења, разрјешава дужности, а ново лице именовано за предсједника Скупштине Удружења је
Мидхат Хоџић, док Хамед Бездроб
и даље остаје замјеник предсједника Скупштине Удружења.

Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:17/04,9/07,14/08 и
2/12) и доказ о њеној уплати налази се
у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-28/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
19.07.2013.године
Горажде

717
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА „СВЈЕТЛОСТ
ДРИНЕ“ ГОРАЖДЕ, на основу члана
33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације
БиХ”, број:45/02), д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. У Регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-9/2006 у прву књигу регист-

3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова органа
управљања, јер су на сједници Скупштине Удружења, одржаној дана 20.06.2013. године, разрјешени
чланови Скупштине, Управног и
Надзорног одбора Удружења, а именовани су нови чланови Скупштине, Управног и Надзорног одбора
Удружења, на основу Скупштинских одлука од 20.06.2013. године.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Статута Удружења,
јер је на сједници Скупштине Удружења, одржаној дана 20.06.2013.
године, донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима и
дјелатностима:
•

Окупљање ветерана рата 92-95,
обољелих и лијечених од ПТСП-а;

30.јули/српањ 2013.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Побољшање статуса трауматизованих лица обољелих од ПТСП-а;
Регулисање адекватног статуса
чланова кроз законске одредбе;
Прекид психолошке и социјалне
изолације бораца;
Смањење баријера код бивших
бораца за прихватање психолошке и психо – социјалне помоћи;
Промоција интереса и циљева
Удружења;
Сарадња са одговарајућим органима и институцијама надлежним
за ову област;
Сарадња са свим борачким организацијама;
Сарадња са међународним организацијама, установама и фондацијама које на било који начин
помажу и брину се о лицима трауматизованим у рату;
Заштита достојанства свих бораца
и ветерана рата 92-95. година;
Едукација волонтера и професионалаца за пружање психо и психо – социјалне помоћи;
Едукација ветерана рата и чланова њихових породица;
Превенција и помоћ код посљедица ратне трауматизације;
Рад на процесу социјалне интеграције обољелих бораца;
Организовање семинара, едукација, радионица и предавања на
тему трауме;
Организовање рекреативних садржаја и активности чланова;
Размјена искустава бораца, породица и организација;
Презентација рада активности и
резултата рада Удружења;
Органозовање стручних тимова
за помоћ и група за самопомоћ ветеранима рата обољелим од ПТСПа;
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•

•
•
•
•

Сарадња са одговарајућим стурчним установама које се баве питањима везаним за трауматизована лица;
Вођење статистике и евиденције
у вези са радом Удружења;
Оснивање организационих облика дјеловања са истим циљевима;
Намицање средстава за дјелатност Удружења и
Обављање других дјелатности у
складу са циљевима и дјелатности Удружења.

5. Упис промјена из тачки 2. 3. и 4.
диспозитива овог Рјешења извршен је дана 25.07.2013. године.
6. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши
надлежни кантонални орган у чије
подручје спада праћење стања у
области на коју се односи дјелатност Удружења.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ „СВЈЕТЛОСТ ДРИНЕ“ ГОРАЖДЕ је уписано у Регистар удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне
односе, дана 06.12.2006. године, под регистарским бројем Р-I-9/2006 у прву
књигу Регистра.
Дана 05.09.2008.године извршена је промјена лица овлаштених за заступање и представљање Удружења, а
дана 23.01.2009.године извршене су сљедеће промјене: промјена лица овлаштених за заступање и представљање
Удружења, промјена чланова Управн-
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ог одбора Удружења и промјена Статута.
Захтјевом број: УП-1:05-05-29/13
од 17.07.2013.године, обратило се УДРУЖЕЊЕ „СВЈЕТЛОСТ ДРИНЕ“ ГОРАЖДЕ за упис у Регистар промјене
предсједника и чланова Скупштине
Удружења, промјене чланова Управног одбора Удружења, промјене чланова Надзорног одбора Удружења и промјене Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука
број: 76-1/13 од 20.06.2013. године, о
разрјешењу дужности предсједника и
замјеника предсједника Скупштине
Удружења, Одлука број:77-1/13 од 20.
06.2013.године, о избору и именовању
предсједника Скупштине и замјеника
предсједника Скупштине Удружења,
Одлука број:89-1/13 од 20.06.2013. године, о избору и именовању лица
овлаштеног за заступање и представљање Удружења, Одлука број:73-1/13
од 20.06.2013. године, о усвајању новог
Статута, Одлука број:81-1/13 од 20.06.
2013.године, о избору и именовању чланова Надзорног одбора Удружења,
Одлука број:80-1/13 од 20.06.2013. године, о разрјешењу дужности члана Надзорног одбора Удружења, Одлука број:79-1/13 од 20.06.2013. године, о избору и именовању чланова Управног одбора Удружења, Одлука број:78-1/13
од 20.06.2013.године, о разрјешењу дужности члана Управног одбора Удружења, Одлука број:75-1/13 од 20.06.
2013.године, о избору и именовању чланова Скупштине Удружења, Одлука
број:74-1/13 од 20.06.2013. године, о
разрјешењу дужности члана Скупштине Удружења, Статут Удружења и Записник са сједнице Скупштине Удружења.

30.јули/српањ 2013.

У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа, Министарство
за правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде је оцијенило да су испуњени услови
за упис у Регистар промјена, стога је,
на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:17/04,9/07,14/08 и
2/12) 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:05-14-500-2/11 од 04.11.2011.године („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:
14/11) и доказ о уплати налази се у
спису предмета.
Број:УП-1:05-05-29/13 М И Н И С Т А Р
Адмир Поздеровић,с.р.
25.07.2013.године
Горажде

30.јули/српањ 2013.
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На основу члана 66. став 3. Закона о шумама („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“,
број: 4/13 и 5/13), кантонални министар за привреду, д о н о с и:
УПУТСТВО
О НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА,
РОКОВИМА И ПОСТУПКУ
ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА
ЗАШТИТУ, УНАПРЕЂЕЊЕ
И ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ШУМА
И ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
I . ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим Упутством на територији Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљњем тексту: Кантон) прописује се начин обрачунавања и
уплате обавезних накнада за заштиту и унапрјеђење стања постојећих и подизање нових шума и рурални развој (у даљњем тексту: накнаде) прописаних Законом о шумама („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број: 4/13 и 5/13).
2. Шуме и шумско земљиште су добра од општег интереса и један од
основних природних ресурса чија
вриједност се манифестује кроз еколошке, социјалне и економске функције те уживају посебну заштиту
државе и користе се строго намјенски и у складу са законским прописима.
3. Цијена дрвета на пању је цијена која се добије када се остварени приход од продаје шумских дрвних сортимената на стоваришту умањи
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за остварене производне трошкове
сјече, израде и извоза истих до стоваришта и подијели на њихову укупну нето дрвну масу без обзира
на структуру.
II. ВРСТЕ НАКНАДА
1. Према овом Упутству обрачунавају
се и уплаћују:
a) накнада за израду шумско-привредних основа из члана 10. став 6. Закона о шумама (у даљем тексту: Закон);
b) накнада за кориштење државних
шума из члана 53. став 1. Закона;
c) накнада за општекорисне функције шума из члана 68. Закона;
d) накнада за издвајање из шумскопривредног подручја из члана 58.
став 3. Закона;
e) накнада за крчење шума из члана
59. став 9. Закона;
f) накнада за закуп шумског земљишта у складу са чланом 61. став 5. Закона;
g) накнада за право служности на државној шуми и шумском земљишту
из члана 62. став 3. Закона;
h) накнада за обављање стручних послова у приватним шумама из члана 50. ставови 5. и 7. Закона;
i) накнада за нанесену штету шумама и шумском земљишту у државном власништву из члана 26. став
11. Закона;
j) накнада о продаји робе из члана
26. став 6. Закона;
k) накнаде осталих извора у складу са
овим Законом и других извора.
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III. ОБАВЕЗНИЦИ И НАЧИН

УПЛАТЕ НАКНАДА
А. НАКНАДА ЗА ИЗРАДУ
ШУМСКО-ПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ

1. Обавезници уплате накнада за
израду шумско-привредне основе
за шуме у државном власништву и
за шуме у приватном власништву
су корисници државних шума и
власници приватних шума, у складу са чланом 10. став 6. Закона.
2. Мјесто настанка обавезе плаћања
накнаде је општина гдје се налази
шума и гдје се врши сјеча и накнада се плаћа на посебан рачун Кантона.
3. Рок за плаћање накнаде је 30.11.
текуће године за претходну годину.
4. Основица за обрачун накнаде је
укупни приход остварен продајом
и употребом за властите потребе
дрвета и недрвних шумских производа.
5. Висина накнаде износи 2% од укупног прихода оствареног продајом и употребом за властите потребе дрвета и недрвних шумских производа. Уплата ће се вршити на
депозитни рачун за јавне приходе
Буџета Кантона, врста прихода 722
479 и у цијелости је приход Кантона.
Б. НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ
ДРЖАВНИХ ШУМА
1. Обавезник уплате накнаде за кориштење државних шума је корисник шума (кантонално шумско-привредно друштво) којем су уговором
пренесени послови господарења
државним шумама.

30.јули/српањ 2013.

2. Мјесто настанка обавезе плаћања
накнаде је општина гдје се налази
шума у којој је извршена сјеча, односно у којој су прикупљени недрвни шумски производи.
3. Рок за плаћање накнаде је најкасније до 30.11. текуће године за претходну годину.
4. Основица за обрачун накнаде је
остварени приход од дрвета, рачунајући цијену дрвета на пању и приход остварен од недрвних шумских производа.
5. Висина накнаде износи укупно 6%
од основице, тј. оставреног прихода од дрвета рачунајући цијену дрвета на пању и приход остварен од
недрвних шумских производа и
уплаћује се на два одвојена платна
налога како слиједи:
a) 1,0% од основице на депозитни рачун за јавне приходе Буџета Кантона, врста прихода 722474.
b) 5,0% од основице на рачун јединице локалне самоуправе на чијој се
територији остварује приход.
Ц. НАКНАДА ЗА ОПШТЕКОРИСНЕ
ФУНКЦИЈЕ ШУМА
1. Обавезници уплате накнаде су сва
правна и физичка лица која су регистрована за обављање дјелатности
на територији Кантона, као и дијелови правних лица чије је сједиште
ван Кантона, а обављају дјелатност
на територији Кантона. Ову накнаду плаћају и сва лица која обављају
самосталну привредну, професионалну и другу дјелатност, осим корисника државних шума, јавних
институција, хуманитарних организација, удружења и фондација,

30.јули/српањ 2013.

2.

3.

4.
5.

изузев оних који обављају дјелатност ради стицања добити.
Мјесто настанка обавезе плаћања
накнаде је општина на чијем подручју је приход остварен.
Рок за плаћање накнаде је тромјесечно, односно у року од 30 (тридесет) дана за протекло тромјесече.
Основица за обрачун накнаде је
укупни остварени приход.
Висина накнаде је 0,05% од основице. Обавезник обрачунава висину накнаде и уплаћује се на депозитни рачун за јавне приходе Буџета Кантона, врста прихода 722471
и у цијелости је приход Кантона.

Д. НАКНАДА ЗА ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ
ШУМСКОГ ПРИВРЕДНОГ
ПОДРУЧЈА
1. Обавезник уплате накнаде је подносилац захтјева.
2. Мјесто настанка обавезе плаћања
накнаде је општина на чијем подручју је извршено издвајање из шумско-привредног подручја.
3. Рок за плаћање накнаде је тридесет
(30) дана од дана потписивања уговора за издвајање дијелова шуме и
шумског земљишта из шумско-привредног подручја.
4. Основицу за обрачун накнаде процјењује стручна комисија коју именује министар за привреду.
5. Висину накнаде одређује стручна
комисија коју именује министар за
привреду. Накнада се уплаћује на
депозитни рачун за јавне приходе
Буџета Кантона, врста прихода 722
473 и у цијелости је приход Кантона.
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Е. НАКНАДА ЗА КРЧЕЊЕ ШУМА
1. Обавезник уплате накнаде за крчење шума је подносилац захтјева
који може бити концесинар, закупопримац и власник шумског земљишта.
2. Мјесто настанка плаћања накнаде
је општина на чијем подручју се
врши крчење шуме.
3. Рок за плаћање накнаде за крчење
шума се одређује актом-рјешењем
којим се утврђује висина накнаде
за крчење шуме.
4. Основицу за обрачун накнаде за
крчење шуме процјењује стручна
комисија коју именује министар за
привреду.
5. Висину накнаде за крчење шума
процјењује стручна комисија коју
именује министар за привреду.
Накнада се уплаћује на депозитни
рачун за јавне приходе Буџета Кантона, врста прихода 722 475 и у
цијелости је приход Кантона.
Ф. НАКНАДА ЗА ЗАКУП
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
1. Обавезници накнаде за закуп шумског земљишта су правна и физичка лица која имају склопљен уговор о закупу са Министарством за
привреду у складу са чланом 61.
Закона о шумама.
2. Мјесто настанка обавезе плаћања
накнаде је општина у којој се налази некретнина која се даје у закуп.
3. Рок за плаћање накнаде за закуп
шумског земљишта се одређује актом-рјешењем којим се утвђује накнада за закуп шумског земљишта.
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4. Основица за обрачун накнаде за
закуп шумског земљишта је м².
5. Висина накнаде за закуп шумског
земљишта одрђује се прописом Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде. Накнада се уплаћује на депозитни рачун за јавне приходе Буџета Кантона, врста прихода 722 477
и у цијелости је приход Кантона.

30.јули/српањ 2013.

2.

Г. НАКНАДА ПО ОСНОВУ

УСПОСТАВЕ ПРАВА
СЛУЖНОСТИ НА ДРЖАВНОМ
ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ

1. Обавезници уплате накнаде су лица са којима Кантонално Министарство за привреду склапа уговор о
успостави права служности у складу са Законом о шумама.
2. Мјесто настанка обавезе плаћања
накнаде је општина у којој се налази некретнина на којој се врши успостава права служности.
3. Рок за плаћање накнаде је тридесет
(30) дана од дана потписивања уговора за текућу годину, односно до
краја јануара за сваку текућу годину закупа.
4. Основица за обрачун накнаде је
површина изражена у м².
5. Висина накнаде одређује се прописом Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде. Накнада се уплаћује унапријед на годишњем нивоу, на депозитни рачун за јавне приходе Буџета Кантона, врста прихода 72 2476 и у цијелости је приход
Кантона.
Х. НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ
СТРУЧНИХ ПОСЛОВА
У ПРИВАТНИМ ШУМАМА

1. Обавезник уплате накнаде за обављање стручних послова у приват-

3.

4.

5.

ним шумама је физичко или правно лице које документима из земљишне књиге докаже власништво, када уговором пренесе обављање стручних послова кантоналној управи за шумарство (у даљем тексту
кантонална управа).
Мјесто настанка обавезе плаћања
накнаде је општина у којој се налази шума и шумско земљиште за које се склапа уговор о обављању стручних послова.
Рок за плаћање накнаде за обављање стручних послова у приватним
шумама је 15 дана од пријема рјешења Кантоналне управе за шумарство.
Основица за обрачун накнаде за
обављање стучних послова у приватним шумама је просјечна цјена
на пању посјечених шумских дрвних сортимената по Основном цјеновнику.
Висина накнаде износи до 10% цијене на пању посјечених дрвних сортимената. Накнада се уплаћује на
депозитни рачун за јавне приходе
Буџета Кантона, врста прихода 722
472 и у цијелости је приход Кантона.

И. НАКНАДА ЗА НАНЕСЕНУ
ШТЕТУ ШУМАМА
И ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ
1. Обавезници накнада за нанесену
штету шумама и шумском земљишту су правна и физичка лица која
начине штету шуми и шумском земљишту.
2. Мјесто настанка обавезе накнаде је
општина у којој је нанесена штета
шуми и шумском земљишту.
3. Рок за плаћање накнаде је 30 (три-

30.јули/српањ 2013.
десет) дана од утвђивања настале
штете.
4. Основица за обрачун накнаде је
процјена стручне комисије о начињеној штети у шуми и на шумском
земљишту.
5. Висина накнаде одређује се по
Оштетном цјеновнику, и иста се
уплаћује на депозитни рачун за јавне приходе Буџета Кантона, врста
прихода 722479 и у цијелости је приход Кантона.
Ј. НАКНАДЕ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ
Накнада од продаје роба, тј. од
привремено одузетог дрвета и недрвних шумских производа (запљена) који
су стављени у промет у супротности са
одредбама Закона о шумама врше чувари шума, припадници полиције и
надлежни шумарски инспектори. Привремено одузети шумски производи
похрањују се на мјесто које одреди Управа за шумарство.
Привремено одузете шумске производе ће Кантонална управа за шумарство лицитацијом продати, а финансијска средства депоновати на депозитни рачун за јавне приходе Буџета
Кантона, врста прихода 722 479 и у цијелости је приход Кантона.
К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Накнаде од осталих прихода остварују се из извора у складу са Законом и других извора, које се уплаћују
на депозитни рачун за јавне приходе
Буџета Кантона, врста прихода 722479
и у цијелости су приход Кантона.
IV УПЛАТА НАКНАДА
1. Накнаде из поглавља III овог Упу-
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тства уплаћају се у Буџет Кантона,
а уплаћују се платним налогом за
плаћање јавних прихода (уз назнаку врсте прихода - накнаде) на прописане уплатне рачуне у складу
са Правилником о начину уплате
јавних прихода Буџета и ванбуџетских фондова на територији Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“,
бр. 41/09, 46/09, 56/09, 63/09,
77/09, 2/10, 10/10 и 25/10, 105/12 и
35/13) према мјесту настанка плаћања накнаде.
2. Физичко лице - резидент Кантона
које самостално обавља привредну,
професионалну или другу дјелатност као основно занимање обрачунава и уплаћује накнаду из поглавља III, одјељак Ц, квартално у року од 30 (тридесет) дана за претходни квартал.
3. Саставни дио овог Упутства је образац ОНШ.
V КОНТРОЛА УПЛАТЕ НАКНАДА
1. Обавезници уплате накнада, из поглавља III, одјељци Б. и Ц. овог Упутства, дужни су надлежном уреду
Порезне управе по полугодишњем
и завршном годишњем обрачуну
достављати податке о обрачунатим
и уплаћеним накнадама на обрасцу „ОНШ“.
2. Контролу правилног обрачунавања и плаћања накнада из поглавља
III, одјељак А и Б овог Упутства врши Пореска управа испостава Горажде и шумарски инспектор, одјељак Ц овог упутства врши Пореска
управа испостава Горажде, одјељци
Д, Е, Ф, Г овог Упутства врши шумарски инспектор.
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3. Пореска управа ће сарађивати са
шумарском инспекцијом како би
заједнички осигурали благовремену и тачну наплату накнаде из поглавља III одјељак А,Б и Ц. овог Упутства.
VI ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
1. Накнаде из члана 4. овог Упутства,
које нису уплаћене до дана ступања на снагу овог Упутства, уплатиће се у складу са одредбама овог
Упутства.
2. Саставни дио овог Упутства је Образац обрачуна накнада за кориштење, заштиту и унапређење шума
- Образац ОНШ.
3. Ово Упутство ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће се објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:04-24-1135-4/13
МИНИСТАР
09.07.2013.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

30.јули/српањ 2013.

30.јули/српањ 2013.
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30.јули/српањ 2013.
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719
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
својој VIII редовној сједници, одржаној
дана 12.07.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласност
на кандидовање пројеката
код фонда ИФАД
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на кандидовање пројеката код Међународног фонда за пољопривредни
развој (ИФАД), како слиједи:
1. Локални пут Лука - Горњи
Брдарићи - асфалтирање,
2. Локални пут Лука - Горњи
Подмењак - асфалтирање,
3. Локални пут Стране - Гуњаче асфалтирање,
4. Локални пут Регионални пут
Хреновица - Горажде Ћетеновиште - асфалтирање,
5. Локални пут Касарна - Прешпица асфалтирање,
6. Локални пут Доње Баре Чемерница - асфалтирање,
7. Локални пут Датељи - Комрани асфалтирање,
8. Локални пут Храњен - Оџак макадам,
9. Локални пут Баре - Луке - макадам,

10. Локални пут Баре-Рашке- макадам,
11. Локални пут Грачаница - Модрик макадам,
12. Локални пут Ћетеновиште - Г.
Ревидо - макадам,
13. Локални пут Хреновица-Петовићи
- макадам,
14. Локални пут Међујаз - Луње Поднехаје - макадам.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-83/13
12.07.2013.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Ибрахим Комарица,с.р.

720
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
својој VIII редовној сједници, одржаној
дана 12.07.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора
Члан 1.
Поводом 27. септембра, Дана
Општине Пале и Дана ослобођења МЗ
Хреновица, именује се Организациони
одбор у сљедећем саставу:
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30.јули/српањ 2013.

-

Ибрахим Комарица – предсједник,
Едиб Сиповић
– члан,
Јусуф Чоло
– члан,
Мемсуд Ћутук
– члан,
Рамиз Агановић
– члан,
Сулејман Омеровић
– члан,
Фуад Црнчало
- члан,
Чоло Нихад
- члан,
Мунир Радача
- члан,
10. Хјарудин Ћуприја - члан,
11. Алдијана Друговац - члан,
12. Адис Имшировић - члан.
13. Селма Салиспахић - члан
14. Мирела Мршо
- члан
Члан 2.

Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, а по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити га
општинском начелнику.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-81/13
12.07.2013.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Ибрахим Комарица,с.р.

721
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), а поводом обиљежавања Дана

отпора мјесне заједнице Прача, Општинско вијеће Пале, на својој VIII редовној сједници, одржаној дана 12.07.2013.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора
Члан 1.
Поводом Дана отпора мјесне
заједнице Прача 2013. године, 12. августа, одржаће се свечана манифестација, поводом чега се именује Организациони одбор у сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Јусуф Чоло
- предсједник,
Неџад Друговац
- члан,
Јусуф Прљача
- члан,
Мемсуд Ћутук
- члан,
Џевад Друговац
- члан,
Мехо Брдарић
- члан,
Амер Жиго
- члан,
Хајрудин Ћуприја
- члан,
Кемал Брдарић
- члан,
Нихад Чоло
- члан,
Хуснија Друговац
- члан,
Суад Рухотина
- члан,
Сафија Прљача
- члан.
Члан 2.

Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних финансијских
средстава, те по завршетку манифестације сачинити извјештај и доставити
га општинском начелнику.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објав-
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30.јули/српањ 2013.

љена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02- 02-1-82/13
12.07.2013.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Ибрахим Комарица, с.р.

722
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
својој VIII редовној сједници, одржаној
дана 12.07.2013. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора
Члан 1.
Поводом културно-спортске манифестације “Прачанско љето 2013.”,
именује се Организациони одбор у сљедећем саставу:
-

Рамиз Агановић
– предсједник
Мунир Радача
- допредсједник,
Шефко Мутапчић
– члан,
Ибрахим Комарица
– члан,
Нихад Чоло
- члан,
Мухамед Ћутук
- члан,
Сабина Имшировић
- члан,
Сулејман Омеровић
- члан,
Мирсада Јашаревић
- члан,
Адис Имшировић
- члан,
Алдијана Друговац
- члан,
Јасмин Фрхатовић
- члан,
Амер Жиго
- члан.

Члан 2.
Организациони одбор је дужан
сачинити програм манифестације и
предрачун потребних новчаних средстава.
Члан 3.
По завршеку манифестације сачинити финансијски извјештај о утрошку новчаних средстава и доставити
га општинском начелнику.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-02-1-80/13
12.07.2013.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Ибрахим Комарица,с.р.

723
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Босне и Херцеговине“, број:12/03 и 34/03),
члана 64. став 5. Закона о здравственој
заштити („Службене новине Босне и
Херцеговине“, број: 46/10), члана 24.
Статута Општине Пале („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број: 19/07, 11 /08 и 6/13) и
члана 35. став 4. Статута Јавне установе Дом здравља „Прача“ број: 43-2/13
од 19.02.2013. године, Општинско вијеће Пале, на својој VIII редовној сједници, одржаној дана 12.07.2013. године,
д о н о с и:

30.јули/српањ 2013.
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Управног одбора
ЈУ Дом здравља Прача
1. За предсједника и чланове Управног одбора ЈУ Дом здравља „Прача“,
на период од шездесет дана, именују се:
-

Аида Црнчало – предсједник,
Сабина Имшировић - члан,
Сафет Муминовић – члан.

2. Рјешење ступа на снагу осмог дана
оде дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:02-34-1-84/13
12.07.2013.године
Пале-Прача

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
Ибрахим Комарица,с.р.
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