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Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине у предмету утврђивања
извршења одлука Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, на основу члана 5. став 2. Закона о поступку
пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) и
члана 61. став 7. Пословника Уставног
суда Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“,
бр.: 40/10 и 18/16), на сједници одржаној дана 20.12.2017. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
Утврђује се да Пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У-55/14 од 17.10.2015. године, објављена у „Службеним новинама
Федерације БиХ“, број: 5/16 од 22.01.
2016. године, којом се утврђује да члан
68., те члан 73. ст. 2. и 3. и члан 76. ст. 3.
и 4. Закона о електричној енергији у

Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“,
број: 66/13) повређују право на локалну самоуправу Општине Ново Сарајево, Сарајево и Општине Коњиц, није
извршена.
Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и службеним новинама кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.
Образложење
Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) на сједници са јавном расправом одржаној дана 07.10.
2015. године донио је пресуду којом је
утврђено да члан 68., члан 73. ст. 2. и 3.
и члан 76. ст. 3. и 4. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине поврјеђују право на локалну самоуправу Општине Ново Сарајево, Сарајево и Општине Коњиц.

30. април/травањ 2018.
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Уставни суд Федерације је актом број: С-96/16 од 17.10.2016. године
затражио од Премијера Федерације
Босне и Херцеговине информацију о
извршењу осам пресуда Уставног суда
Федерације, а међу њима и о извршењу Пресуде број: У-55/14 од 17.10.2015.
године.
Премијер Федерације Босне и
Херцеговине је дописом број:03-11-1267
/2016 од 01.12.2016. године доставио
Уставном суду Федерације одговор о
стању извршења одлука Уставног суда
Федерације, односно о предузетим активностима за њихово извршење, а у
вези извршења Пресуде број: У-55/14
од 17.10.2015. године је навео да је та
Пресуда остала неизвршена.
Уставни суд Федерације у функцији заштите принципа уставности
као основа демократије и владавине
права, одлучио је као у изреци рјешења из сљедећих разлога:
Чланом IV.Б.3.7.ц) (I) Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано је Премијер Федерације Босне и
Херцеговине одговоран да „проводи
политику и извршава законе федералне власти уз обавезу да се брине о
проведби судских одлука судова Федерације.“
Чланом IV.Ц.3.12. Устава Федерације Босне и Херцеговине прописано је да су одлуке Уставног суда Федерације коначне и обавезујуће, а чл. 40.
и 41. Закона о поступку пред Уставним
судом Федерације Босне и Херцеговине регулирају правне посљедице донесених одлука.
Чланом 61. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине прописано је да су одлуке Суда
коначне и обавезујуће, да су тијела власти у Федерацији Босне и Херцего-

вине, у оквиру својих надлежности утврђених Уставом и законом, дужна проводити одлуке Суда, те да Уставни
суд Федерације у случају непоступања,
односно кашњења у извршавању или
обавјештавању Суда о предузетим мјерама, доноси рјешење којим се утврђује да одлука Суда није извршена и
доставља га надлежном тужилаштву,
односно другом органу надлежном за
извршење којег одреди Суд.
Полазећи од споменутих одредница, а након увида у податке које је
доставио Премијер Федерације Босне
и Херцеговине, Уставни суд Федерације је утврдио да Пресуда овог Суда
број: У-55/14 од 17.10.2015. године није извршена.
Стога је Уставни суд Федерације сукладно споменутим одредницама одлучио као у изреци овог Рјешења.
Ово рјешење Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу:
Весна Будимир, предсједница Суда,
Мирјана Чучковић, др сц. Шахбаз Џихановић, Александра Мартиновић,
проф. др Един Муминовић, др сц. Ката Сењак и Младен Срдић, судије Суда.
Број:У-55/14
Предсједницa
20.12.2017.године Уставног суда Федерације
Сарајево
Босне и Херцеговине
Весна Будимир,с.р.
...............................
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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine u predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine, na temelju članka 5.
stavak 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercego-

30. април/травањ 2018.
vine („Službene novine Federacije BiH“,
br.: 6/95 i 37/03) i članka 61. stavak 7.
Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 40/10 i 18/16), na sjednici održanoj dana 20.12.2017. godine,
donio je
R J E Š E NJ E
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine broj:
U-55/14 od 17.10.2015. godine, objavljena
u „Službenim novinama Federacije BiH“,
broj: 5/16 od 22.01.2016. godine, kojom
se utvrđuje da članak 68., te članak 73. st.
2. i 3. i članak 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 66/13) povrjeđuju pravo na
lokalnu samoupravu Općine Novo Sarajevo, Sarajevo i Općine Konjic, nije izvršena.
Rješenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“ i službenim
novinama kantona u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni
sud Federacije) na sjednici s javnom raspravom održanoj dana 07.10.2015. godine
donio je presudu kojom je utvrđeno da
članak 68., članak 73. st. 2. i 3. i članak 76.
st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji u
Federaciji Bosne i Hercegovine povrjeđuju pravo na lokalnu samoupravu Općine
Novo Sarajevo, Sarajevo i Općine Konjic.
Ustavni sud Federacije je aktom
broj:S-96/16 od 17.10.2016. godine zatra-
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žio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine informaciju o izvršenju osam
presuda Ustavnog suda Federacije, a među njima i o izvršenju Presude broj: U55/14 od 17.10.2015. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je dopisom broj: 03-11-1267/2016
od 01.12.2016. godine dostavio Ustavnom
sudu Federacije odgovor o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije, odnosno o poduzetim aktivnostima za njihovo izvršenje, a u svezi izvršenja Presude
broj: U-55/14 od 17.10.2015. godine je naveo da je ta Presuda ostala neizvršena.
Ustavni sud Federacije u funkciji
zaštite načela ustavnosti kao temelja demokracije i vladavine prava, odlučio je
kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga:
Člankom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano
je Premijer Federacije Bosne i Hercegovine odgovoran da „provodi politiku i izvršava zakone federalne vlasti uz obvezu
da se brine o provedbi sudskih odluka
sudova Federacije.“
Člankom IV.C.3.12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je
da su odluke Ustavnog suda Federacije
konačne i obvezujuće, a čl. 40. i 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine regulira pravne posljedice donesenih odluka.
Člankom 61. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
propisano je da su odluke Suda konačne i
obvezujuće, da su tijela vlasti u Federaciji
Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom,
dužna provoditi odluke Suda, te da Ustavni sud Federacije u slučaju nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju ili
izvješćivanju Suda o poduzetim mjerama, donosi rješenje kojim se utvrđuje da
odluka Suda nije izvršena i dostavlja ga
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nadležnom tužiteljstvu, odnosno drugom
organu nadležnom za izvršenje kojeg odredi Sud.
Polazeći od pomenutih odrednica, a nakon uvida u podatke koje je dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio
da Presuda ovog Suda broj: U-55/14 od
17.10.2015. godine nije izvršena.
Stoga je Ustavni sud Federacije
sukladno spomenutim odrednicama odlučio kao u izreci ovog rješenja.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Vesna Budimir, predsjednica Suda, Mirjana
Čučković, dr.sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr.sc. Kata Senjak i Mladen Srdić,
suci Suda.
Broj:U-55/14
Predsjednica
20.12.2017.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir,v.r.
..............................
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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine u predmetu utvrđivanja izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 5.
stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
br.: 6/95 i 37/03) i člana 61. stav 7. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.:40/10 i 18/16), na sjednici
održanoj dana 20.12.2017.godine, donio je
R J E Š E NJ E
Utvrđuje se da Presuda Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine broj:
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U-55/14 od 17.10.2015. godine, objavljena
u „Službenim novinama Federacije BiH“,
broj: 5/16 od 22.01.2016. godine, kojom
se utvrđuje da član 68., te član 73. st. 2. i
3. i član 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
66/13) povrjeđuju pravo na lokalnu samoupravu Opštine Novo Sarajevo, Sarajevo i Opštine Konjic, nije izvršena.
Rješenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“ i službenim
novinama kantona u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni
sud Federacije) na sjednici sa javnom raspravom održanoj dana 07.10.2015. godine
donio je presudu kojom je utvrđeno da
član 68., član 73. st. 2. i 3. i član 76. st. 3. i
4. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine povrjeđuju pravo na lokalnu samoupravu Opštine Novo
Sarajevo, Sarajevo i Opštine Konjic.
Ustavni sud Federacije je aktom
broj:S-96/16 od 17.10.2016. godine zatražio od Premijera Federacije Bosne i Hercegovine informaciju o izvršenju osam presuda Ustavnog suda Federacije, a među
njima i o izvršenju Presude broj: U-55/14
od 17.10.2015. godine.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je dopisom broj: 03-11-1267/2016
od 01.12.2016.godine dostavio Ustavnom
sudu Federacije odgovor o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda Federacije, odnosno o preduzetim aktivnostima za njihovo izvršenje, a u vezi izvršenja Presude broj: U-55/14 od 17.10.2015. godine je
naveo da je ta Presuda ostala neizvršena.
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Ustavni sud Federacije u funkciji
zaštite principa ustavnosti kao osnova
demokratije i vladavine prava, odlučio je
kao u izreci rješenja iz sljedećih razloga:
Članom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine
odgovoran da „provodi politiku i izvršava zakone federalne vlasti uz obavezu da
se brine o provedbi sudskih odluka sudova Federacije.“
Članom IV.C.3.12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da
su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće, a čl. 40. i 41. Zakona
o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine reguliraju pravne posljedice donesenih odluka.
Članom 61. Poslovnika Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da su odluke Suda konačne i
obavezujuće, da su tijela vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru svojih
nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom, dužna provoditi odluke Suda, te da
Ustavni sud Federacije u slučaju nepostupanja, odnosno kašnjenja u izvršavanju
ili obavještavanju Suda o preduzetim mjerama, donosi rješenje kojim se utvrđuje
da odluka Suda nije izvršena i dostavlja
ga nadležnom tužilaštvu, odnosno drugom organu nadležnom za izvršenje kojeg
odredi Sud.
Polazeći od spomenutih odrednica, a nakon uvida u podatke koje je dostavio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Federacije je utvrdio
da Presuda ovog Suda broj: U-55/14 od
17.10.2015. godine nije izvršena.
Stoga je Ustavni sud Federacije
sukladno spomenutim odrednicama odlučio kao u izreci ovog rješenja.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Ves-

Број 6 – страна 905
na Budimir, predsjednica Suda, Mirjana
Čučković, dr.sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr.sc. Kata Senjak i Mladen Srdić,
sudije Suda.
Broj:U-55/14
20.12.2017.godine
Sarajevo

Predsjednica
Ustavnog suda Federacij
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir,s.r.
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Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине одлучујући о уставном
питању Кантоналног суда у Бихаћу за
утврђивање уставности Одлуке о комуналним таксама и Тарифи комуналних такси које је донијело Општинско
вијеће Општине Велика Кладуша, на
основу члана 26. став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, брoj: 6/95 и
37/03), у вези са чланом 41. став 2.
алинеја 1. Пословника Уставног суда
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број:
40/10 и 18/16), на сједници одржаној
дана 14.02.2018. године, донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбацује се захтјев Кантоналног суда у Бихаћу, уставно питање у вези утврђивања уставности Одлуке о
комуналним таксама и Тарифи комуналних такси („Службени гласник Општине Велика Кладуша“, бр.: 12/05,
9/06, 10/09, 8/11 и 10/14), јер подносилац захтјева у остављеном року није
отклонио недостатке на које му је указано.
Рјешење објавити у „Службен-
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им новинама Федерације БиХ“, службеним гласилима кантона у Федерацији Босне и Херцеговине и „Службеном
гласнику Општине Велика Кладуша“.
Образложење
1. Подносилац захтјева и предмет
захтјева
Поднеском број:001-0-Су-17-00614
од 05.07.2017. године који је запримљен
у Уставном суду Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд Федерације) дана 07.07.2017. године, Кантонални суд у Бихаћу (у даљем
тексту: подносилац захтјева) је доставио захтјев за рјешавање уставног питања у вези са утврђивањем уставности
Одлуке о комуналним таксама и Тарифи комуналних такси (у даљем тексту:
Одлука и Тарифа).
2. Битни наводи подносиоца захтјева

Подносилац захтјева је у поднеску број:01 0 У 011532 16 У од 29.06.2017.
године који је достављен уз поднесак
прецизиран у тачки 1. овог Реферата,
навео да је код тог суда у току управни
спор покренут по тужби тужиoцa
„СУДО-ЛУКА“ д.о.о. Велика Кладуша
против рјешења туженог Федералног
министарства финансија/финанција
број: 03-15-465/15 Б.Д.Х. од 17.06.2016.
године. Надаље , да се у току поступка
појавило уставно питање да ли је Одлука и Тарифа у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине, будући
да се према наводима тужиоца у том
поступку комунална такса наплаћује
на врсту и асортиман роба и услуга, а
не на истакнуту фирму – таблу, те да
се приликом доношења Одлуке није
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поштовала уставна категорија једнакости свих пред законом из разлога што
власници привредних друштава са различитим дјелатностима не уживају једнакост пред законом. Надаље је наведено да користећи уставна овлашћења
из члана IV.Ц.10. (3) и Амандмана XIV
на Устав Федерације Босне и Херцеговине, Кантонални суд у Бихаћу подноси захтјев за утврђивање уставности
Одлуке и Тарифе.
Надаље се цитирају Амандман
VIII. д.) на Устав Федерације Босне и
Херцеговине којим је регулисано да је
доношење прописа о финансијама и
финансијским институцијама Федерације и фискална политика Федерације
у искључивој надлежности Федерације, затим се цитира доношење Закона о
припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 22/06,
43/08, 22/09, 35/14 и 94/15), којим се у
члану 13. прописује који јавни приходи припадају јединицама локалне самоуправе. Надаље се цитира да су Одлука и Тарифа донесене на основу Закона о комуналним таксама („Службени лист СРБИХ“, бр.: 21/77, 35/88 и
26/89), Закона о припадности јавних
прихода у Федерацији Босне и Херцеговине, Закона о принципима локалне
самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 49/06 и 51/09).
На основу наведеног, како је наведено у захтјеву „….подносилац Захтјева-тужилац…“ предлаже да овај Суд
(очито се мисли на Кантонални суд у
Бихаћу) покрене уставно питање ради
оцјене уставности „спорних одредаба“
Одлуке и Тарифе.
Уз захтјев су достављени службени гласници Општине Велика Кладу-
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ша у којима је објављена Одлука и Тарифа.
3. Поступак испитивања процесних
претпоставки за одлучивање
Актом број:У-36/17 од 17.07.2017.
год. Уставни суд Федерације је од подносиоца захтјева тражио допуну захтјева и достављање списа Кантоналног
суда у Бихаћу у поступку пред којим
се појавило ово уставно питање. У смислу чл. 36. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и подносилац захтјева је позван да у року од
30 дана од дана пријема тог акта достави допуну захтјева на начин да тачно
одреди одредбе Одлуке и Тарифе за
које се поставља уставно питање, односно захтјева утврђивање уставности, те
да подносилац захтјева наведе и образложи чињенице и доказе на основу
којих је поднијет захтјев.
У цитираном акту је наведено
да ће у случају непоступања по истом,
захтјев бити одбачен у смислу члана
26. став 1. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине у вези са чланом 42. став 2. алинеја 1. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине.
Поднеском број:0001-0-Су-17-00
0 614 од 19.07.2017. године, подносилац
захтјева је допунио исти на начин да је
истакао сљедеће:
„Чињенице и докази на основу
којих је поднесен захтјев за оцјену уставности тарифног броја 4. Тарифе комуналних такси, детаљно су образложене у тужби у којој тужилац „СУДОЛУКА“ д.о.о. Велика Кладуша, позивајући се на судску праксу, оспорава уставност одредбе према којој је врста дј-
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елатности врста и асортиман роба, а
не истакнута фирма, једини критериј
за наплату комуналних такси. Дакле,
приједлог за оцјену уставности поднесен је на приједлог тужиоца из тужбе,
а по коме је овај суд био у обавези поступити сходно одредби члана IV.Ц. 10.
(3) и Амандмана XIV на Устав Федерације Босне и Херцеговине“.
Истовремено је достављен и тражени спис подносиоца захтјева.
4. Релевантно право
A. Устав Федерације Босне
и Херцеговине
Члан IV.Ц.3.10
( 4) Уставни суд одлучује и о
уставним питањима која му предочи
Врховни суд или неки кантонални суд
а која се појаве у току поступка пред
тим судом.
Члан IV.Ц.3. 11.
Кад Врховни суд, или кантонални суд у току поступка који се води
пред судом, сматрају да одговарајући
закон није у складу са овим уставом,
обуставит ће поступак и предочити
предмет у Уставном суду у складу са
чланом IV.Ц.10.(3).
Б. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине
(„Службене новине Федерације
БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03)
Члан 26. став 1.
Уставни суд на сједници без ра-
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справе одлучује о одбацивању захтјева
када није надлежан за одлучивање о
захтјеву, када подносилац захтјева није
овлашћен за покретање поступка, када
захтјев није поднесен у закону предвиђеном року, када је Уставни суд о тој
ствари већ одлучио или када не постоје друге процесне претпоставке за
одлучивање о суштини ствари.
Члан 36.
Захтјев за оцјењивање уставности треба да садржи назив устава кантона, закона или другог прописа органа федералне, кантоналне или општинске власти (у даљем тексту: устав кантона, закон или други пропис) и назнаку одредаба које се оспоравају, као и
уставно питање која се појавило у току
поступка пред Врховним судом Федерације Босне и Херцеговине, Судом за
људска права или кантоналним судом,
те ако је пропис објављен и назив и број службеног гласила у коме је објављен, одредбу Устава за коју се сматра да
је повријеђена; наводе, чињенице и
доказе на којима се захтјев заснива; друге податке и прилоге од значаја за оцјењивање уставности и потпис овлаштеног лица, овјерен печатом подносиоца захтјева.

наведених у члану 26. став 1. Закона и
рјешења, заснивати на само једном разлогу, уколико Суд не одлучи другачије.
Ако не постоје друге процесне
претпоставке за одлучивање о бити ствари, осим оних изричито наведених
у ставу 1. члана 26. Закона, у рјешењу
се изричито наводи о којим се процесним претпоставкама ради. Те друге
претпоставке могу бити нарочито:
-

-

5. Чињенично стање и став Уставног суда Федерације
На основу навода из захтјева и
његове допуне, те документације у предмету, утврђено је сљедеће:
-

Ц. Пословник Уставног суда
Федерације Босне
и Херцеговине
(„Службене новине Федерације
БиХ“, бр.: 40/10 и 18/16 )
Члан 41. ст. 1. и 2.
Кад суд на сједници без јавне
расправе доноси рјешење о одбацивању захтјева придржават ће се разлога

да у остављеном року подносилац није отклонио недостатке
на које му је указано или их није отклонио онако као му је наложено,
да оспорени општи акт није на
снази,
да се ради о захтјеву о којем је
Суд већ одлучио или да се ради
о захтјеву исте правне и чињеничне природе у којем је Суд
већ заузео становишта и сл.

-

Подносилац захтјева је овлашћен за подношење захтјева, уставног питања, односно покретања поступка утврђивања уставности прописа који би по редовном току ствари морао примијенити у току рјешавања конкретног редовног судског предмета;
Овлашћење за подношење оваквог захтјева имају искључиво
Врховни суд и кантонални судови у Федерацији Босне и Хер-
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-

-

ецеговине када као уставно овлашћена лица за обраћање Уставном суду Федерације сматрају да неки пропис/ закон није у
сагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине;
Подносилац захтјева је доставио
захтјев за рјешавање уставног
питања, у којем, међутим, изузев набрајања релевантних закона који се односе на основ доношења Одлуке и Тарифе, није
дао никакво образложење, чињенице нити разлоге који су га
опредијелили да сматра да Одлука и Тарифа нису у складу са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Напротив, из поднеска којим је покренут захтјев је
видљиво да подносилац захтјева и не елаборира ово питање,
него поступа по „налогу“ тужиоца из тужбе у управном спору,
јер наводи: „…подносилац захтјева - тужилац предлаже да овај
суд покрене уставно питање
код Уставног суда Федерације
....“;
Актом овог Суда од 17.07.2017.
године је подносилац захтјева
уз пријетњу законских посљедица, позван да прецизира одредбе Одлуке и Тарифе чију оцјену уставности тражи, те да овом
суду презентује чињенице и доказе које су њега, као Уставом
Федерације Босне и Херцеговине овлашћено лице понукале да
сматра да конкретне одредбе
нису у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине и
да је нужно да се са таквим уставним питањем обрати Уставном суду Федерације. У допуни
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-

-

захтјева је, међутим, осим што
није поступљено на начин да су
прецизиране одредбе или одредба Одлуке и Тарифе које сматрају неуставним, наведено да је
приједлог поднесен, дакле поступак пред Уставним судом Федерације покренут на приједлог
тужиоца из тужбе, те да су као
суд били „обавезни“ поставити
уставно питање;
Имајући у виду јасну уставну
одредбу која дефинише Врховни суд и кантоналне судове као
овлашћене подносиоце уставних питања, односно специфичне подносиоце захтјева за утврђивање уставности закона или,
према пракси овог суда општег
правног акта који би у конкретном предмету ти редовни судови били обавезни да примјене у
рјешавању конкретног редовног судског предмета, када означени редовни судови као овлаштени подносиоци сматрају да
исти није у складу са Уставом
Федерације Босне и Херцеговине, (потпуно невезано са тим да
ли је или није нека странка у
том редовносудском поступку
иницирала или постављала питање уставности, јер на тако нешто и није овлашћена пред овим судом), јасно произилази да
је само овлашћени редовни суд
тај који и формално и суштински у таквој ситуацији има обавезу да такво питање предочи
Уставном суду Федерације;
У овом случају пак, из поднесака подносиоца захтјева несумњиво произилази да је подносилац захтјева покренуо уставно
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питање на приједлог тужиоца
из тужбе јер сматра да је „обавезан „да то покрене те да као подносиоца захтјева пред овим
Судом означава тужиоца из управног спора, што сљедствено
томе подразумијева да као овлашћени подносилац нема таквих
дилема и без иницијативе странке у поступку се не би ни обраћао Уставном суду Федерације;
Подносилац захтјева није поступио по акту Суда нити означавајући одредбе прописа које сматра да су у несагласности са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине, нити дајући своје
(као овлашћено лице) разлоге,
чињенице и доказе на којима
заснива тврдње о неуставности
прописа, јер очигледно, погрешно тумачећи уставно овлашћење за покретање захтјева, поступа као „продужена рука“ странке у том поступку, јер „мора“, дакле, не због тога што као
суд има скрупуле и сумње у погледу уставности Одлуке и Тарифе, чиме се само формално,
али не и суштински појављује
као покретач поступка, односно
подносилац захтјева.

у току редовносудског поступка имају
сумњу, дилему или скрупуле у односу
на уставност неког прописа релевантног за одлучивање у конкретном редовносудском предмету, те да (уз или
без иницијативе странке у редовном
судском поступку којој не припада право обраћања Уставном суду Федерације) покрену поступак утврђивања
уставности кроз уставно питање. Притом, нужно је да поступе у складу са
релевантном одредбом Закона о поступку пред Уставним судом Федерације
Босне и Херцеговине, односно да образложе свој став и доставе доказе, чињенице и наводе на којима заснивају уставно питање, уз конкретизацију одредби прописа чију оцјену уставности
траже.

Из наведеног је очигледно да се
не разумије и погрешно тумачи уставно овлашћење које припада редовним
судовима (Врховном суду и кантоналним судовима) за покретање поступка
пред Уставним судом Федерације, односно постављање уставног питања са
захтјевом за утврђивање уставности.
Уставни суд Федерације је става, да су
искључиво ти судови, у ситуацији када

Стога је Уставни суд Федерације донио Рјешење као у тачки 1. изреке.

-

На наведено је подносиоцу захтјева указано актом Уставног суда Федерације од 17.07.2017. године којим је
тражена допуна захтјева. Подносилац
захтјева није поступио по јасним упутама из тог акта, наиме, нити је прецизирао конкретне одредбе Одлуке и Тарифе чија се оцјена уставности тражи,
нити је доставио образложење захтјева,
него је, тумачећи уставно овлашћење
као напријед, поновио да поступа по
захтјеву странке у редовносудском поступку тумачећи да мора то урадити.

Такође, Уставни суд Федерације
је уочио да је потребно да укаже и подносиоцу захтјева, али и другим овлашћеним субјектима за подношење уставних питања на нужне формално-правне и материјално правне претпоставке за успјешно покретање поступка

30. април/травањ 2018.
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пред овим судом. Стога је одлучио да
се ово Рјешење има објавити у складу
са тачком 2. изреке Рјешења, јер је његово образложење у овом сегменту упућујућег карактера за редовне судове у
Федерацији Босне и Херцеговине који
имају овлашћење за покретање поступака кроз уставна питања пред Уставним судом Федерације. Стога је одлучио као у тачки 2. изреке Рјешења, да
би ове ставове упућујећег карактера и
за Врховни суд и кантоналне судове
учинио доступним свим овлашћеним
подносиоцима ове врсте захтјева о начину обраћања овом суду.

40/10 i 18/16), na sjednici održanoj dana
14.02.2018. godine, donio je

Ово рјешење Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу:
Весна Будимир, предсједница Суда,
Мирјана Чучковић, др сц. Шахбаз Џихановић, Александра Мартиновић, проф. др Един Муминовић, др сц. Ката
Сењак и Младен Срдић, судије Суда.

Rješenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“, službenim
glasilima kantona u Federaciji Bosne i
Hercegovine i „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“.

Број:У-36/17
Предсједница
14.02.2018.године Уставног суда Федерац
Сарајево
Босне и Херцеговин
Весна Будимир,с.р.
..............................

1. Podnositelj zahtjeva i predmet
zahtjeva

347
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine odlučujući o ustavnom pitanju Kantonalnog suda u Bihaću za utvrđivanje ustavnosti Odluke o komunalnim pristojbama i Tarifi komunalnih pristojbi koje je donijelo Općinsko vijeće
Općine Velika Kladuša, na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, br. 6/95 i 37/03), u svezi s člankom
41. stavak 2. alineja 1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:

R J E Š E NJ E
Odbacuje se zahtjev Kantonalnog
suda u Bihaću, ustavno pitanje u svezi
utvrđivanja ustavnosti Odluke o komunalnim pristojbama i Tarifi komunalnih
pristojbi („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, br.:12/05, 9/06, 10/09, 8/11
i 10/14), jer podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku nije otklonio nedostatke na
koje mu je ukazano.

O b r a z l o ž e nj e

Podneskom broj:001-0-Su-17-00614
od 05.07.2017. godine koji je zaprimljen u
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud
Federacije) dana 07.07.2017.godine, Kantonalni sud u Bihaću (u daljnjem tekstu:
podnositelj zahtjeva) je dostavio zahtjev
za rješavanje ustavnog pitanja u svezi s
utvrđivanjem ustavnosti Odluke o komunalnim pristojbama i Tarifi komunalnih
pristojbi (u daljnjem tekstu: Odluka i Tarifa).
2. Bitni navodi podnositelja zahtjeva
Podnositelj zahtjeva je u podnesku broj:01 0 U 011532 16 U od 29.06.2017.
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godine koji je dostavljen uz podnesak preciziran u točki 1. ovog Referata, naveo
da je kod tog suda u tijeku upravni spor
pokrenut po tužbi tužitelja „SUDO-LUKA“ d.o.o. Velika Kladuša protiv rješenja
tuženog Federalnog ministarstva finansija/financija broj: 03-15-465/15 B.D.H. od
17.06.2016. godine. Nadalje, da se u tijeku
postupka pojavilo ustavno pitanje da li je
Odluka i Tarifa sukladna sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, budući da
se prema navodima tužitelja u tom postupku komunalna pristojba naplaćuje na
vrstu i asortiman roba i usluga, a ne na
istaknutu tvrtku – tablu, te da se prilikom donošenja Odluke nije poštovala ustavna kategorija jednakosti svih pred zakonom iz razloga što vlasnici gospodarskih društava s različitim djelatnostima
ne uživaju jednakost pred zakonom. Nadalje je navedeno da koristeći ustavna
ovlaštenja iz članka IV.C.10. (3) i Amandmana XIV na Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine, Kantonalni sud u Bihaću
podnosi zahtjev za utvrđivanje ustavnosti Odluke i Tarife.
Nadalje se citiraju Amandman
VIII. d.) na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine kojim je regulirano da je donošenje propisa o financijama i financijskim
institucijama Federacije i fiskalna politika
Federacije u isključivoj nadležnosti Federacije, zatim se citira donošenje Zakona o
pripadnosti javnih prihoda u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br.: 22/06, 43/08, 22/09,
35/14 i 94/15), kojim se u članku 13. propisuje koji javni prihodi pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Nadalje se
citira da su Odluka i Tarifa donesene na
temelju Zakona o komunalnim pristojbama („Službeni list SRBIH“, br.: 21/77,
35/88 i 26/89), Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Herce-
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govine, Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.:
49/06 i 51/09).
Na temelju navedenog, kako je
navedeno u zahtjevu „….podnositelj Zahtjeva-tužitelj…“ predlaže da ovaj Sud
(očito se misli na Kantonalni sud u Bihaću) pokrene ustavno pitanje radi ocjene
ustavnosti „spornih odredaba“ Odluke i
Tarife.
Uz zahtjev su dostavljeni službeni
glasnici Općine Velika Kladuša u kojima
je objavljena Odluka i Tarifa.
3. Postupak ispitivanja procesnih
pretpostavki za odlučivanje
Aktom broj:U-36/17 od 17.07.2017.
god. Ustavni sud Federacije je od podnositelja zahtjeva tražio dopunu zahtjeva i
dostavljanje spisa Kantonalnog suda u
Bihaću u postupku pred kojim se pojavilo ovo ustavno pitanje. U smislu čl. 36.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i podnositelj zahtjeva je pozvan da u roku od 30 dana od dana prijema tog akta dostavi dopunu zahtjeva na način da točno odredi odredbe
Odluke i Tarife za koje se postavlja ustavno pitanje, odnosno zahtjeva utvrđivanje ustavnosti, te da podnositelj zahtjeva
navede i obrazloži činjenice i dokaze na
temelju kojih je podnijet zahtjev.
U citiranom aktu je navedeno da
će u slučaju nepostupanja po istom, zahtjev biti odbačen u smislu članka 26. stavak 1. Zakon o postupku pred Ustavnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine u
svezi s člankom 42. stavak 2. alineja 1.
Poslovnika Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine.
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Podneskom broj:0001-0-Su-17-000
614 od 19.07.2017.godine, podnositelj zahtjeva je dopunio isti na način da je istakao sljedeće:
„Činjenice i dokazi na temelju kojih je podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti tarifnog broja 4. Tarife komunalnih
pristojbi, detaljno su obrazložene u tužbi
u kojoj tužitelj „SUDO-LUKA“ d.o.o.
Velika Kladuša, pozivajući se na sudsku
praksu, osporava ustavnost odredbe prema kojoj je vrsta djelatnosti vrsta i asortiman roba, a ne istaknuta tvrtka, jedini
kriterij za naplatu komunalnih pristojbi.
Dakle, prijedlog za ocjenu ustavnosti podnesen je na prijedlog tužitelja iz tužbe, a
po kome je ovaj sud bio u obvezi postupiti shodno odredbi članka IV.C. 10. (3) i
Amandmana XIV na Ustav Federacije
Bosne i Hercegovine“.
Istovremeno je dostavljen i traženi spis podnositelja zahtjeva.
4. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne
i Hercegovine
Članak IV.C.3.10
( 4) Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrhovni
sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u tijeku postupka pred tim sudom.
Članak IV.C.3. 11.
Kad Vrhovni sud, ili kantonalni
sud u tijeku postupka koji se vodi pred
sudom, smatraju da odgovarajući zakon
nije sukladan sa ovim ustavom, obustavit
će postupak i predočiti predmet u Ustavnom sudu sukladno s člankom IV.C.10.(3).
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B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine
(„Službene novine Federacije
BiH“, br.: 6/95 i 37/03)
Članak 26. stavak 1.
Ustavni sud na sjednici bez rasprave odlučuje o odbacivanju zahtjeva kada nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu, kada podnositelj zahtjeva nije ovlašten za pokretanje postupka, kada zahtjev
nije podnesen u zakonu predviđenom roku, kada je Ustavni sud o toj stvari već
odlučio ili kada ne postoje druge procesne pretpostavke za odlučivanje o suštini
stvari.
Članak 36.
Zahtjev za ocjenjivanje ustavnosti
treba da sadrži naziv ustava kantona, zakona ili drugog propisa organa federalne,
kantonalne ili općinske vlasti (u daljnjem
tekstu: ustav kantona, zakon ili drugi propis) i naznaku odredaba koje se osporavaju, kao i ustavno pitanje koja se pojavilo u tijeku postupka pred Vrhovnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine,
Sudom za ljudska prava ili kantonalnim
sudom, te ako je propis objavljen i naziv i
broj službenog glasila u kome je objavljen, odredbu Ustava za koju se smatra da
je povrijeđena; navode, činjenice i dokaze
na kojima se zahtjev temelji; druge podatke i priloge od značaja za ocjenjivanje
ustavnosti i potpis ovlaštene osobe, ovjeren pečatom podnositelja zahtjeva.
C. Poslovnik Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije
BiH“, br.: 40/10 i 18/16 )
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Članak 41. st. 1. i 2.
Kad sud na sjednici bez javne rasprave donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva pridržavat će se razloga navedenih
u članku 26. stavak 1. Zakona i rješenja,
temeljiti na samo jednom razlogu, ukoliko Sud ne odluči drugačije.
Ako ne postoje druge procesne
pretpostavke za odlučivanje o biti stvari,
osim onih izričito navedenih u stavku 1.
članka 26. Zakona, u rješenju se posebice
navodi o kojim se procesnim pretpostavkama radi. Te druge pretpostavke mogu biti posebice:
-

-

da u ostavljenom roku podnositelj nije otklonio nedostatke na koje mu je ukazano ili ih nije otklonio onako kao mu je naloženo,
da osporeni opći akt nije na snazi,
da se radi o zahtjevu o kojem je
Sud već odlučio ili da se radi o zahtjevu iste pravne i činjenične prirode u kojem je Sud već zauzeo
stanovišta i sl.

5. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Na temelju navoda iz zahtjeva i
njegove dopune, te dokumentacije u predmetu, utvrđeno je sljedeće:
-

-

-

Podnositelj zahtjeva je ovlašten za
podnošenje zahtjeva, ustavnog pitanja, odnosno pokretanja postupka utvrđivanja ustavnosti propisa koji bi po redovnom tijeku stvari morao primijeniti u tijeku rješavanja konkretnog redovnog sudskog predmeta;
Ovlaštenje za podnošenje ovakvog zahtjeva imaju isključivo Vrhovni sud i kantonalni sudovi u Fe-

-

deraciji Bosne i Herecegovine kada kao ustavno ovlaštene osobe
za obraćanje Ustavnom sudu Federacije smatraju da neki propis/
zakon nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;
Podnositelj zahtjeva je dostavio
zahtjev za rješavanje ustavnog pitanja, u kojem, međutim, izuzev
nabrajanja relevantnih zakona koji se odnose na temelj donošenja
Odluke i Tarife, nije dao nikakvo
obrazloženje, činjenice niti razloge koji su ga opredijelili da smatra da Odluka i Tarifa nisu sukladni sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine. Naprotiv, iz podneska kojim je pokrenut zahtjev je
vidljivo da podnositelj zahtjeva i
ne elaborira ovo pitanje, nego postupa po „nalogu“ tužitelja iz tužbe u upravnom sporu, jer navodi:
„…podnositelj zahtjeva - tužitelj
predlaže da ovaj sud pokrene ustavno pitanje kod Ustavnog suda
Federacije ....“;
Aktom ovog Suda od 17.07.2017.
godine je podnositelj zahtjeva uz
prijetnju zakonskih posljedica,
pozvan da precizira odredbe Odluke i Tarife čiju ocjenu ustavnosti
traži, te da ovom sudu prezentira
činjenice i dokaze koje su njega,
kao Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine ovlaštenu osobu ponukale da smatra da konkretne
odredbe nisu sukladne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i da je nužno da se sa takvim
ustavnim pitanjem obrati Ustavnom sudu Federacije. U dopuni zahtjeva je, međutim, osim što nije
postupljeno na način da su preci-
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-

-

zirane odredbe ili odredba Odluke i Tarife koje smatraju neustavnim, navedeno da je prijedlog
podnesen, dakle postupak pred
Ustavnim sudom Federacije pokrenut na prijedlog tužitelja iz tužbe, te da su kao sud bili „obvezni“ postaviti ustavno pitanje;
Imajući u vidu jasnu ustavnu odredbu koja definira Vrhovni sud i
kantonalne sudove kao ovlaštene
podnositelje ustavnih pitanja, odnosno specifične podnositelje zahtjeva za utvrđivanje ustavnosti
zakona ili, prema praksi ovog suda općeg pravnog akta koji bi u
konkretnom predmetu ti redovni
sudovi bili obvezni da primjene u
rješavanju konkretnog redovnog
sudskog predmeta, kada označeni
redovni sudovi kao ovlašteni podnositelji smatraju da isti nije sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, (potpuno nevezano sa tim da li je ili nije neka stranka u tom redovnosudskom postupku inicirala ili postavljala pitanje ustavnosti, jer na tako nešto
i nije ovlaštena pred ovim sudom), jasno proizilazi da je samo
ovlašteni redovni sud taj koji i formalno i suštinski u takvoj situaciji ima obvezu da takvo pitanje
predoči Ustavnom sudu Federacije;
U ovom slučaju pak, iz podnesaka podnositelja zahtjeva nesumnjivo proizilazi da je podnositelj zahtjeva pokrenuo ustavno pitanje
na prijedlog tužitelja iz tužbe jer
smatra da je „obvezan „da to pokrene te da kao podnositelja zahtjeva pred ovim Sudom označava
tužitelja iz upravnog spora, što
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-

sljedstveno tome podrazumijeva
da kao ovlašteni podnositelj nema
takvih dilema i bez inicijative stranke u postupku se ne bi ni obraćao Ustavnom sudu Federacije;
Podnositelj zahtjeva nije postupio
po aktu Suda niti označavajući
odredbe propisa koje smatra da
su u nesuglasnosti sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine,
niti dajući svoje (kao ovlaštena osoba) razloge, činjenice i dokaze na
kojima zasniva tvrdnje o neustavnosti propisa, jer očigledno, pogrešno tumačeći ustavno ovlaštenje
za pokretanje zahtjeva, postupa
kao „produžena ruka“ stranke u
tom postupku, jer „mora“, dakle,
ne zbog toga što kao sud ima skrupule i sumnje u pogledu ustavnosti Odluke i Tarife, čime se samo formalno, ali ne i suštinski pojavljuje kao pokretač postupka,
odnosno podnositelj zahtjeva.

Iz navedenog je očigledno da se
ne razumije i pogrešno tumači ustavno
ovlaštenje koje pripada redovnim sudovima (Vrhovnom sudu i kantonalnim sudovima) za pokretanje postupka pred
Ustavnim sudom Federacije, odnosno
postavljanje ustavnog pitanja sa zahtjevom za utvrđivanje ustavnosti. Ustavni
sud Federacije je stava, da su isključivo ti
sudovi, u situaciji kada u tijeku redovnosudskog postupka imaju sumnju, dilemu
ili skrupule u odnosu na ustavnost nekog
propisa relevatnog za odlučivanje u konkretnom redovnosudskom predmetu, te
da (uz ili bez inicijative stranke u redovnom sudskom postupku kojoj ne pripada
pravo obraćanja Ustavnom sudu Federacije) pokrenu postupak utvrđivanja ustavnosti kroz ustavno pitanje. Pritom, nuž-
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no je da postupe sukladno s relevantnom
odredbom Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da obrazlože svoj stav i
dostave dokaze, činjenice i navode na kojima temelje ustavno pitanje, uz konkretizaciju odredbi propisa čiju ocjenu ustavnosti traže.
Na navedeno je podnositelju zahtjeva ukazano aktom Ustavnog suda Federacije od 17.07.2017.godine kojim je tražena dopuna zahtjeva. Podnositelj zahtjeva nije postupio po jasnim uputama iz
tog akta, naime, niti je precizirao konkretne odredbe Odluke i Tarife čija se ocjena ustavnosti traži, niti je dostavio obrazloženje zahtjeva, nego je, tumačeći ustavno ovlaštenje kao naprijed, ponovio da
postupa po zahtjevu stranke u redovnosudskom postupku tumačeći da mora to
uraditi.
Stoga je Ustavni sud Federacije
donio Rješenje kao u točki 1. izreke.
Također, Ustavni sud Federacije
je uočio da je potrebno da ukaže i podnositelju zahtjeva, ali i drugim ovlaštenim
subjektima za podnošenje ustavnih pitanja na nužne formalno-pravne i materijalno pravne pretpostavke za uspješno pokretanje postupka pred ovim sudom. Stoga je odlučio da se ovo Rješenje ima objaviti sukladno s točkom 2. izreke Rješenja, jer je njegovo obrazloženje u ovom
segmentu upućujućeg karaktera za redovne sudove u Federaciji Bosne i Hercegovine koji imaju ovlaštenje za pokretanje
postupaka kroz ustavna pitanja pred Ustavnim sudom Federacije. Stoga je odlučio kao u točki 2. izreke Rješenja, da bi
ove stavove upućujećeg karaktera i za
Vrhovni sud i kantonalne sudove učinio

dostupnim svim ovlaštenim podnositeljima ove vrste zahtjeva o načinu obraćanja ovom sudu.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Vesna Budimir, predsjednica Suda, Mirjana
Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdić,
suci Suda.
Broj:U-36/17
Predsjednica
14.02.2018.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir,v.r.
..............................
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Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine odlučujući o ustavnom pitanju Kantonalnog suda u Bihaću za utvrđivanje ustavnosti Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksi koje
je donijelo Opštinsko vijeće Opštine Velika Kladuša, na osnovu člana 26. stav 1.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i
37/03), u vezi sa članom 41. stav 2. alineja 1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10 i 18/16),
na sjednici održanoj dana 14.02.2018. godine, donio je
R J E Š E NJ E
Odbacuje se zahtjev Kantonalnog
suda u Bihaću, ustavno pitanje u vezi utvrđivanja ustavnosti Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksi
(„Službeni glasnik Opštine Velika Klad-
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uša“, br.:12/05, 9/06, 10/09, 8/11 i 10/14),
jer podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku nije otklonio nedostatke na koje mu je
ukazano.
Rješenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“, službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i „Službenom glasniku Opštine
Velika Kladuša“.
O b r a z l o ž e nj e
1. Podnosilac zahtjeva i predmet
zahtjeva
Podneskom broj:001-0-Su-17-00614
od 05.07.2017. godine koji je zaprimljen u
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud
Federacije) dana 07.07.2017.godine, Kantonalni sud u Bihaću (u daljem tekstu:
podnosilac zahtjeva) je dostavio zahtjev
za rješavanje ustavnog pitanja u vezi sa
utvrđivanjem ustavnosti Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksi
(u daljem tekstu: Odluka i Tarifa).
2. Bitni navodi podnosioca zahtjeva
Podnosilac zahtjeva je u podnesku broj:01 0 U 011532 16 U od 29.06.2017.
godine koji je dostavljen uz podnesak preciziran u tački 1. ovog Referata, naveo
da je kod tog suda u toku upravni spor
pokrenut po tužbi tužioca „SUDO-LUKA“ d.o.o. Velika Kladuša protiv rješenja tuženog Federalnog ministarstva finansija/financija broj: 03-15-465/15 B.D.H.
od 17.06.2016.godine. Nadalje, da se u toku postupka pojavilo ustavno pitanje da
li je Odluka i Tarifa u skladu sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine, budući
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da se prema navodima tužioca u tom postupku komunalna taksa naplaćuje na
vrstu i asortiman roba i usluga, a ne na
istaknutu firmu – tablu, te da se prilikom
donošenja Odluke nije poštovala ustavna
kategorija jednakosti svih pred zakonom
iz razloga što vlasnici privrednih društava sa različitim djelatnostima ne uživaju
jednakost pred zakonom. Nadalje je navedeno da koristeći ustavna ovlaštenja iz
člana IV.C.10. (3) i Amandmana XIV na
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
Kantonalni sud u Bihaću podnosi zahtjev
za utvrđivanje ustavnosti Odluke i Tarife.
Nadalje se citiraju Amandman
VIII. d.) na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine kojim je regulisano da je donošenje propisa o finansijama i finansijskim
institucijama Federacije i fiskalna politika
Federacije u isključivoj nadležnosti Federacije, zatim se citira donošenje Zakona o
pripadnosti javnih prihoda u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br.: 22/06, 43/08, 22/09,
35/14 i 94/15), kojim se u članu 13. propisuje koji javni prihodi pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Nadalje se
citira da su Odluka i Tarifa donesene na
osnovu Zakona o komunalnim taksama
(„Službeni list SRBIH“, br.: 21/77, 35/88
i 26/89), Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.:49/06
i 51/09).
Na osnovu navedenog, kako je
navedeno u zahtjevu „….podnosilac Zahtjeva-tužilac…“ predlaže da ovaj Sud
(očito se misli na Kantonalni sud u Bihaću) pokrene ustavno pitanje radi ocjene
ustavnosti „spornih odredaba“ Odluke i
Tarife.
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Uz zahtjev su dostavljeni službeni
glasnici Opštine Velika Kladuša u kojima
je objavljena Odluka i Tarifa.
3. Postupak ispitivanja procesnih
pretpostavki za odlučivanje
Aktom broj:U-36/17 od 17.07.2017.
god. Ustavni sud Federacije je od podnosioca zahtjeva tražio dopunu zahtjeva i
dostavljanje spisa Kantonalnog suda u
Bihaću u postupku pred kojim se pojavilo ovo ustavno pitanje. U smislu čl. 36.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i podnosilac zahtjeva je pozvan da u roku od 30 dana od dana prijema tog akta dostavi dopunu zahtjeva na način da tačno odredi odredbe
Odluke i Tarife za koje se postavlja ustavno pitanje, odnosno zahtjeva utvrđivanje ustavnosti, te da podnosilac zahtjeva
navede i obrazloži činjenice i dokaze na
osnovu kojih je podnijet zahtjev.
U citiranom aktu je navedeno da
će u slučaju nepostupanja po istom, zahtjev biti odbačen u smislu člana 26. stav
1. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u vezi
sa članom 42. stav 2. alineja 1. Poslovnika
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Podneskom broj:0001-0-Su-17-000
614 od 19.07.2017.godine, podnosilac zahtjeva je dopunio isti na način da je istakao sljedeće:
„Činjenice i dokazi na osnovu kojih je podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti tarifnog broja 4. Tarife komunalnih
taksi, detaljno su obrazložene u tužbi u
kojoj tužilac „SUDO-LUKA“ d.o.o. Velika Kladuša, pozivajući se na sudsku praksu, osporava ustavnost odredbe prema
kojoj je vrsta djelatnosti vrsta i asortiman

30. април/травањ 2018.
roba, a ne istaknuta firma, jedini kriterij
za naplatu komunalnih taksi. Dakle, prijedlog za ocjenu ustavnosti podnesen je
na prijedlog tužioca iz tužbe, a po kome
je ovaj sud bio u obavezi postupiti shodno odredbi člana IV.C. 10. (3) i Amandmana XIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine“.
Istovremeno je dostavljen i traženi spis podnosioca zahtjeva.
4. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne
i Hercegovine
Član IV.C.3.10
(4) Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrhovni
sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u toku postupka pred tim sudom.
Član IV.C.3. 11.
Kad Vrhovni sud, ili kantonalni
sud u toku postupka koji se vodi pred sudom, smatraju da odgovarajući zakon nije u skladu sa ovim ustavom, obustavit će
postupak i predočiti predmet u Ustavnom sudu u skladu sa članom IV.C.10.(3).
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije
BiH“, br.: 6/95 i 37/03)
Član 26. stav 1.
Ustavni sud na sjednici bez rasprave odlučuje o odbacivanju zahtjeva ka-
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da nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu, kada podnosilac zahtjeva nije ovlašten za pokretanje postupka, kada zahtjev
nije podnesen u zakonu predviđenom roku, kada je Ustavni sud o toj stvari već
odlučio ili kada ne postoje druge procesne pretpostavke za odlučivanje o suštini
stvari.
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pretpostavke za odlučivanje o biti stvari,
osim onih izričito navedenih u stavu 1.
člana 26. Zakona, u rješenju se izričito
navodi o kojim se procesnim pretpostavkama radi. Te druge pretpostavke mogu
biti naročito:
-

Član 36.
Zahtjev za ocjenjivanje ustavnosti
treba da sadrži naziv ustava kantona, zakona ili drugog propisa organa federalne,
kantonalne ili opštinske vlasti (u daljem
tekstu: ustav kantona, zakon ili drugi propis) i naznaku odredaba koje se osporavaju, kao i ustavno pitanje koja se pojavilo u toku postupka pred Vrhovnim
sudom Federacije Bosne i Hercegovine,
Sudom za ljudska prava ili kantonalnim
sudom, te ako je propis objavljen i naziv i
broj službenog glasila u kome je objavljen, odredbu Ustava za koju se smatra da
je povrijeđena; navode, činjenice i dokaze
na kojima se zahtjev zasniva; druge podatke i priloge od značaja za ocjenjivanje
ustavnosti i potpis ovlaštenog lica, ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva.

-

5. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Na osnovu navoda iz zahtjeva i
njegove dopune, te dokumentacije u predmetu, utvrđeno je sljedeće:
-

C. Poslovnik Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije
BiH“, br.: 40/10 i 18/16 )
Član 41. st. 1. i 2.
Kad sud na sjednici bez javne rasprave donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva pridržavat će se razloga navedenih u članu 26. stav 1. Zakona i rješenja,
zasnivati na samo jednom razlogu, ukoliko Sud ne odluči drugačije.
Ako ne postoje druge procesne

da u ostavljenom roku podnosilac
nije otklonio nedostatke na koje
mu je ukazano ili ih nije otklonio
onako kao mu je naloženo,
da osporeni opšti akt nije na snazi,
da se radi o zahtjevu o kojem je
Sud već odlučio ili da se radi o zahtjevu iste pravne i činjenične prirode u kojem je Sud već zauzeo
stanovišta i sl.

-

Podnosilac zahtjeva je ovlašten za
podnošenje zahtjeva, ustavnog pitanja, odnosno pokretanja postupka utvrđivanja ustavnosti propisa
koji bi po redovnom toku stvari
morao primijeniti u toku rješavanja konkretnog redovnog sudskog predmeta;
Ovlaštenje za podnošenje ovakvog zahtjeva imaju isključivo Vrhovni sud i kantonalni sudovi u
Federaciji Bosne i Herecegovine
kada kao ustavno ovlaštena lica
za obraćanje Ustavnom sudu Federacije smatraju da neki propis/
zakon nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;
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-

-

Podnosilac zahtjeva je dostavio
zahtjev za rješavanje ustavnog pitanja, u kojem, međutim, izuzev
nabrajanja relevantnih zakona koji se odnose na osnov donošenja
Odluke i Tarife, nije dao nikakvo
obrazloženje, činjenice niti razloge koji su ga opredijelili da smatra da Odluka i Tarifa nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine. Naprotiv, iz podneska kojim je pokrenut zahtjev je
vidljivo da podnosilac zahtjeva i
ne elaborira ovo pitanje, nego postupa po „nalogu“ tužioca iz tužbe u upravnom sporu, jer navodi:
„…podnosilac zahtjeva - tužilac
predlaže da ovaj sud pokrene ustavno pitanje kod Ustavnog suda
Federacije ....“;
Aktom ovog Suda od 17.07.2017.
godine je podnosilac zahtjeva uz
prijetnju zakonskih posljedica,
pozvan da precizira odredbe Odluke i Tarife čiju ocjenu ustavnosti
traži, te da ovom sudu prezentuje
činjenice i dokaze koje su njega,
kao Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine ovlašteno lice ponukale da smatra da konkretne odredbe nisu u skladu sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine i
da je nužno da se sa takvim ustavnim pitanjem obrati Ustavnom
sudu Federacije. U dopuni zahtjeva je, međutim, osim što nije postupljeno na način da su precizirane odredbe ili odredba Odluke i
Tarife koje smatraju neustavnim,
navedeno da je prijedlog podnesen, dakle postupak pred Ustavnim sudom Federacije pokrenut na
prijedlog tužioca iz tužbe, te da
su kao sud bili „obavezni“ posta-

-

-

-

viti ustavno pitanje;
Imajući u vidu jasnu ustavnu odredbu koja definiše Vrhovni sud i
kantonalne sudove kao ovlaštene
podnosioce ustavnih pitanja, odnosno specifične podnosioce zahtjeva za utvrđivanje ustavnosti zakona ili, prema praksi ovog suda
opšteg pravnog akta koji bi u konkretnom predmetu ti redovni
sudovi bili obavezni da primjene
u rješavanju konkretnog redovnog sudskog predmeta, kada označeni redovni sudovi kao ovlašteni
podnosioci smatraju da isti nije u
skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, (potpuno nevezano sa tim da li je ili nije neka
stranka u tom redovnosudskom
postupku inicirala ili postavljala
pitanje ustavnosti, jer na tako nešto i nije ovlaštena pred ovim sudom), jasno proizilazi da je samo
ovlašteni redovni sud taj koji i formalno i suštinski u takvoj situaciji ima obavezu da takvo pitanje
predoči Ustavnom sudu Federacije;
U ovom slučaju pak, iz podnesaka podnosioca zahtjeva nesumnjivo proizilazi da je podnosilac zahtjeva pokrenuo ustavno pitanje
na prijedlog tužioca iz tužbe jer
smatra da je „obavezan „da to pokrene te da kao podnosioca zahtjeva pred ovim Sudom označava
tužioca iz upravnog spora, što sljedstveno tome podrazumijeva da
kao ovlašteni podnosilac nema takvih dilema i bez inicijative stranke u postupku se ne bi ni obraćao
Ustavnom sudu Federacije;
Podnosilac zahtjeva nije postupio
po aktu Suda niti označavajući

30. април/травањ 2018.
odredbe propisa koje smatra da
su u nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, niti
dajući svoje (kao ovlašteno lice)
razloge, činjenice i dokaze na kojima zasniva tvrdnje o neustavnosti
propisa, jer očigledno, pogrešno
tumačeći ustavno ovlaštenje za
pokretanje zahtjeva, postupa kao
„produžena ruka“ stranke u tom
postupku, jer „mora“, dakle, ne
zbog toga što kao sud ima skrupule i sumnje u pogledu ustavnosti Odluke i Tarife, čime se samo
formalno, ali ne i suštinski pojavljuje kao pokretač postupka, odnosno podnosilac zahtjeva.
Iz navedenog je očigledno da se
ne razumije i pogrešno tumači ustavno
ovlaštenje koje pripada redovnim sudovima (Vrhovnom sudu i kantonalnim sudovima) za pokretanje postupka pred
Ustavnim sudom Federacije, odnosno
postavljanje ustavnog pitanja sa zahtjevom za utvrđivanje ustavnosti. Ustavni
sud Federacije je stava, da su isključivo ti
sudovi, u situaciji kada u toku redovnosudskog postupka imaju sumnju, dilemu
ili skrupule u odnosu na ustavnost nekog
propisa relevatnog za odlučivanje u konkretnom redovnosudskom predmetu, te
da (uz ili bez inicijative stranke u redovnom sudskom postupku kojoj ne pripada
pravo obraćanja Ustavnom sudu Federacije) pokrenu postupak utvrđivanja ustavnosti kroz ustavno pitanje. Pritom, nužno je da postupe u skladu sa relevantnom
odredbom Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da obrazlože svoj stav i
dostave dokaze, činjenice i navode na kojima zasnivaju ustavno pitanje, uz konk-
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retizaciju odredbi propisa čiju ocjenu ustavnosti traže.
Na navedeno je podnosiocu zahtjeva ukazano aktom Ustavnog suda Federacije od 17.07.2017. godine kojim je tražena dopuna zahtjeva. Podnosilac zahtjeva nije postupio po jasnim uputama iz
tog akta, naime, niti je precizirao konkretne odredbe Odluke i Tarife čija se ocjena ustavnosti traži, niti je dostavio obrazloženje zahtjeva, nego je, tumačeći ustavno ovlaštenje kao naprijed, ponovio da
postupa po zahtjevu stranke u redovnosudskom postupku tumačeći da mora to
uraditi.
Stoga je Ustavni sud Federacije
donio Rješenje kao u tački 1. izreke.
Takođe, Ustavni sud Federacije je
uočio da je potrebno da ukaže i podnosiocu zahtjeva, ali i drugim ovlaštenim subjektima za podnošenje ustavnih pitanja
na nužne formalno-pravne i materijalno
pravne pretpostavke za uspješno pokretanje postupka pred ovim sudom. Stoga
je odlučio da se ovo Rješenje ima objaviti
u skladu sa tačkom 2. izreke Rješenja, jer
je njegovo obrazloženje u ovom segmentu upućujućeg karaktera za redovne sudove u Federaciji Bosne i Hercegovine
koji imaju ovlaštenje za pokretanje postupaka kroz ustavna pitanja pred Ustavnim
sudom Federacije. Stoga je odlučio kao u
tački 2. izreke Rješenja, da bi ove stavove
upućujećeg karaktera i za Vrhovni sud i
kantonalne sudove učinio dostupnim svim ovlaštenim podnosiocima ove vrste
zahtjeva o načinu obraćanja ovom sudu.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Vesna Budimir, predsjednica Suda, Mirjana
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Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdić,
sudije Suda.
Broj:U-36/17
Predsjednica
14.02.2018.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir,s.r.

348
Уставни суд Федерације Босне
и Херцеговине одлучујући о уставном
питању које је предочио Кантонални
суд у Бихаћу у вези утврђивања уставности Одлуке о комуналним таксама
(Пречишћен текст), на основу члана
26. став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) у вези са
чланом 41. став 2. алинеја 1. Пословника Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 40/10, 18/16), на
сједници одржаној 14.02.2018. године,
донио је
РЈЕШЕЊЕ
Одбацује се захтјев о предоченом уставном питању Кантоналног суда у Бихаћу у вези утврђивања уставности члана 3. став 1. тачке е) а у вези са
чланом 4. став 1. тачке е) Одлуке о комуналним таксама (Пречишћен текст)
и Тарифи комуналних такси („Службени гласник Општине Бихаћ“, број:
15/11), јер подносилац захтјева у остављеном року није отклонио недостатке
на које му је указано.
Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“, служ-
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беним гласилима кантона у Федерацији и „Службеном гласнику Града Бихаћа“.
Образложе ње
1. Подносилац захтјева и предмет
захтјева
Кантонални суд у Бихаћу (у даљем
тексту: подносилац захтјева) поднеском број: 001-0-Су-17-000616 од 5.7. и
28.07.2017. године, који су запримљени
у Уставном суду Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд Федерације), дана 07.07. и 31.07.
2017. године, доставио је захтјев за рјешавање уставног питања у вези са утврђивањем уставности Одлуке о комуналним таксама - Пречишћени текст
(у даљем тексту: оспорена Одлука).
У смислу члана IV.Ц.3.10.(4) Кантонални суд у Бихаћу је овлашћен за
постављање уставног питања.
2. Странке у поступку
У складу са чланом 39. став 2.
Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“,
бр. 6/95 и 37/03), у овом предмету странке у поступку су: Кантонални суд у
Бихаћу, као подносилац захтјева, Општинско вијеће Бихаћ, као доносилац
оспорене Одлуке сада Градско вијеће,
Федерално министарство финанција/Федерално министарство финансија и „Bet Live“ д.о.о. Витез.
3. Битни наводи подносиоца захтјева

Кантонални суд у Бихаћу, под-
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неском број: 001-0-Су-17-000616 од 05.
07.2017. године, који је запримљен у
Уставном суду Федерације дана 07.07.
2017. године, доставио је захтјев за утврђивање уставности оспорене Одлуке.
У предметном захтјеву је наведено да
се у току поступка пред Кантоналним
судом у Бихаћу у поступку рјешавања
управног спора, појавило уставно питање и то, да ли је оспорена Одлука у
складу са Уставом Федерације Босне и
Херцеговине. Ово питање појавило се
из разлога како то наводи подносилац
захтјева, јер се према наводима тужиоца у тужби прописивањем висине годишње таксе за привређивање игара на
срећу, врши груба дискриминација тужиоца и других обавезника ове таксе у
погледу њихових права на имовину
чиме је повријеђена одредба члана II.
А.2.(1) ц) Устава Федерације Босне и
Херцеговине и члан 1. Протокола 1. уз
Европску конвенцију о људским правима и основним слободама, да се дискриминација врши без стварне сврхе
и разумног оправдања, да такво различито третирање није засновано на закону и не слиједи легитиман јавни интерес, а од чијег исхода зависи рјешење ове управне ствари. На основу наведеног у поднесеној тужби, подносилац захтјева тражи да Уставни суд Федерације утврди уставност оспорених
одредби Одлуке.
Због непотпуно образложеног
захтјева Уставни суд Федерације је актом број: У-38/17 од 25.07.2017. године,
затражио допуну захтјева на начин да
се тачно означе које одредбе оспорене
Одлуке се оспоравају, за које је постављено уставно питање, те да подносилац захтјева образложи чињенице и доказе на основу којих је поднесен захтј-
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ев и наведе одредбе Устава Федерације
Босне и Херцеговине за које сматра да
су повријеђене.
Кантонални суд у Бихаћу је дана 31.07.2017. године, доставио допуну
захтјева број:001-0-Су-17-000616 од 28.
07.2017. године, те с тиме у вези навео
сљедеће: уставно питање је постављено
у односу на члан 3. став 1. тачка е), а у
вези са чланом 4. став 1. тачка е) оспорене Одлуке уз образложење, да се таксе на држање аутомата за игре на срећу и игре на клађење на спортске резултате, не могу прописивати оспореном Одлуком, с обзиром да је ова дјелатност регулисана федералним прописом, односно Законом о играма на срећу, а сходно наводима тужиоца изнесених у тужби. Захтјев је заснован на
одредбама члана IV.Ц.10 (3) Устава Федерације Босне и Херцеговине и Амандмана XIV на Устав Федерације Босне
и Херцеговине како то наводи подносилац захтјева, а оспорена Одлука нарушава право порезних обавезника на
једнакост пред законом прописана одредбом члана II.А.2.(1)ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине. Чињенице и докази на основу којих је поднесен захтјев децидно су наведени у тужби тужиоца у поступку рјешавања управног спора.
4. Битни наводи одговора на захтјев
Поводом поднесеног захтјева,
Уставни суд Федерације је актом У-38
/17 од 14.07.2017. године, затражио од
„Bet Live“ д.о.о. Витез, Градског Вијећа
Града Бихаћа и Федералног министарства финанција/Федералног министарства финансија одговор на постављено уставно питање од стране Канто-
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налног суда у Бихаћу.
„Bet Live“ д.о.о. Витез, заступан
по адвокату Мирзети Дуљковић доставио је одговор 28.07.2017.године. У одговору је наведено да је предмет управног спора другостепени управни акт
туженог број: 03-15-1826/14 Б.Д. од 29.
03.2017.године, којем је претходила пријава о разрезу комуналне таксе за приређивање игара на срећу клађења на
спортске резултате, којем је претходила обавијест о подношењу пријаве којом је тужиоцу разрезана такса за приређивање игара на срећу.
„Bet Live“, д.о.о Витез као привредно друштво, које обавља дјелатност
приређивања игара на срећу клађења
на спортске резултате и друге неизвјесне догађаје, оспорава заснованост и
законитост управно-порезних аката
донесених у поступку разреза предметне таксе за приређивања игре на срећу на основу оспорене Одлуке, налазећи да примјена те одлуке генерише
повреде принципе законитости, принципе забране двоструког опорезивања,
да је иста неуставна што у коначници
резултира повредом уставне одредбе о
једнакости пред законом.
У одговору се даље наводи да,
Закон о припадности јавних прихода у
Федерацији Босни и Херцеговини не
може бити основ за доношење прописа и увођења нових дажбина (пореза и
такси) већ се тим законом врши само
расподјела јавних прихода који се прикупљају на основу постојећих прописа
који су дефинисани и усвојени од стране Парламента Федерације Босне и
Херцеговине. Надаље Парламент Федерације Босне и Херцеговине донио је
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Закон о играма на срећу који се примјењивао у вријеме настанка обавеза,
касније је донесен нови закон као системски пропис којим су у потпуности
регулисана сва питања из области приређивања игара на срећу, укључујући и накнаде (таксе).
Надаље се у одговору истиче да
је Законом о играма на срећу као системским прописом, утврђена такса на
игре на срећу као приход Федерације
Босне и Херцеговине, с обзиром да исти прописује услове, начин и субјекте
приређивања игара на срећу, врсте игара на срећу, основне принципе правила и распоређивање прихода од игара насрећу, оснивање, правни положај,
управљање, руковођење Лутријом Босне и Херцеговине, накнаде за приређивање било које врсте игара на срећу
чије је приређивање дозвољено. Та прописана такса не може се сврстати у
категорију комуналних такси које се
прописују, разрезују и наплаћују као
приход јединица локалне самоуправе
на основу одлука опћинског односно
градског вијећа. У том погледу исказан
је став и Федералног министарства
финанција/ Федералног министарства финансија, у акту број: 05-14-2-8106
/ 15 од 16.12.2015. године.
Исто тако је наведено да је Уставни суд Федерације у низу својих пресуда утврдио повреде уставне одредбе о једнакости пред законом из члана
II.А.2. (1) ц) Устава Федерације Босне и
Херцеговине када се субјекти порезни
обавезници дискриминишу по основу
дјелатности којом се баве. У конкретном случају приређивачи игара на срећу, подлијежу посебном режиму рада, пословања и опорезивања на осно-
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ву федералног прописа - Закона о играма на срећу, што је предуслов за њихово пословање. Из тих разлога би требали имати равноправан положај у односу на све остале субјекте пословања.
Међутим, како је то напријед наведено, нижи нивои власти, без икаквог
упоришта у позитивним прописима
доносе пропис и убиру приход наводећи таксе на дјелатност игара на срећу, стављајући обавезнике комуналне
таксе у неједнак положај, тако што утврђују комуналну таксу на дјелатност
игара на срећу, док за друге дјелатности не прописује што грубо и очигледно поврјеђују право обавезника на једнакост пред законом из члана II.А.2.(1)
ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине.
Одговор на предочено уставно
питање доставило је Градско вијеће актом број: ГВ-02-5351 од 31.07.2017. године, у којему је наведено, да је Кантонални суд у Бихаћу поднио захтјев за утврђивање уставности оспорене Одлуке, међутим оспорена Одлука стављена је ван снаге доношењем Одлуке о
комуналним таксама која је објављена
у „Службеном гласнику Града Бихаћа“, број: 14/15, чланом 23. Чланом 3.
тачка е) споменуте одлуке утврђено је
да се комуналне таксе плаћају између
осталог за приређивање забавних игара и игара на срећу. Због различитог
поступања кантоналних судова па и
Кантоналног суда у Бихаћу, Градско
вијеће обратило се за мишљење Федералном министарству финанција/Федералном министарству финансија и
од истог добило одговор да се таксе за
приређивање било које врсте игара на
срећу чије је приређивање дозвољено
Законом о играма на срећу, не могу св-
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рстати у категорију комуналних такси
које се прописују, разрезују и наплаћују као приход јединица локалне самоуправе на основу одлука општинског
односно градског вијећа.
Имајући у виду одговор Федералног министарства финанција/Федералном министарству финансија, Градско вијеће Бихаћ је приступило доношењу измјена и допуна Одлуке о комуналним таксама која је објављена у
„Службеном гласнику Града Бихаћа“,
број: 14/15, на који начин је Одлука о
измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама објављена је у „Службеном гласнику Града Бихаћа“, број:
2/16. Из тих разлога сматрају да је захтјев за утврђивање уставности Одлуке
о комуналним таксама из 2011. године
неоснован, те се због тога оспорена
Одлука не примјењује. Предлажу да се
захтјев за утврђивање уставности оспорене Одлуке одбије као неоснован.
5. Релевантно право
A. Устав Федерације Босне
и Херцеговине
Члан IV.Ц.3.10. (4)
(4) Уставни суд одлучује и о уставним
питањима која му предочи Врховни
суд или неки кантонални суд а која се
појаве у току поступка пред тим судом.
Члан IV.Ц.3.11.
Кад Врховни суд, или кантонални суд, у току поступка који се води
пред судом, сматрају да одговарајући
закон није у складу са овим уставом,
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обуставит ће поступак и предочити
предмет Уставном суду у складу са чланом IV.Ц.10. (3).
Б. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и
Херцеговине
(„Службене новине Федерације
БиХ“, број: 6/95 и 37/03)
Члан 26.
Уставни суд на сједници без расправе одлучује о одбацивању захтјева
кад није надлежан за одлучивање о захтјеву, кад подносилац захтјева није
овлашћен за покретање поступка, кад
захтјев није поднесен у законом предвиђеном року, кад је Уставни суд о тој
ствари већ одлучио или кад не постоје
друге процесне претпоставке за одлучивање о бити ствари.
Кад Уставни суд рјешењем одбаци захтјев због тога што није надлежан за одлучивање, може захтјев упутити надлежном суду или другом тијелу
и о тому обавијестити странку.
Члан 36.
Захтјев за оцјењивање уставности треба да садржи назив устава кантона, закона или другог прописа тијела
федералне, кантоналне или општинске власти (у даљем тексту: устав кантона, закон или други пропис) и назнаку
одредаба које се оспоравају, као и уставно питање које се појавило у току поступка пред Врховним судом Федерације Босне и Херцеговине, или кантоналним судом, те ако је пропис објављен
и назив и број службеног гласила у коме је објављен, одредбу Устава за коју

се сматра да је повријеђена; наводе,
чињенице и доказе на којима се захтјев
заснива; друге податке и прилоге од
значаја за оцјењивање уставности и
потпис овлашћеног лица, овјерен печатом подносиоца захтјева.
Ц. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације
БиХ“, број: 40/10 и 18/16)
Члан 41.
Рјешење о одбацивању захтјева
Кад Суд на сједници без јавне
расправе доноси рјешење о одбацивању захтјева придржават ће се разлога
наведених у члану 26. став 1. Закона и
рјешење заснивати на само једном разлогу, уколико Суд не одлучи другачије.
Ако не постоје друге процесне
претпоставке за одлучивање о бити ствари, осим оних изричито наведених у
ставу 1. члана 26. Закона, у рјешењу се
изричито наводи о којим се процесним претпоставкама ради. Те друге претпоставке могу бити, посебно:
-

-

да у остављеном року подносилац није отклонио недостатке
на које му је указано или их није отклонио онако како му је наложено,
да оспорени општи акт није на
снази,
да се ради о захтјеву о којем је
Суд већ одлучио или да се ради
о захтјеву исте правне и чињеничне природе у којем је Суд
већ заузео становиште и сл.
Кад Суд одбацује захтјев због
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ненадлежности, Суд може на приједлог судије извјестиоца одлучити да ли
постоје разлози за поступање у складу
са ставом 2. члана 26. Закона.
6. Судска пракса Уставног суда
Федерације
Рјешење у предмету број: У-36/
17 од 14.02.2018. године.
7. Чињенично стање и став
Уставног суда Федерације
На основу навода из захтјева и
допуне захтјева у предмету, утврђено
је сљедеће:
Одлуку о комуналним таксама
донијело је Општинско вијеће Општине Бихаћ, која је објављена у „Службеном гласнику Општине Бихаћ“, а у
конкретном случају ради се о управном спору по пореској пријави за период 01.01. до 31.12.2010. године. Подносилац захтјева је доставио захтјев за рјешавање уставног питања, у којем се
наводе релевантни закони (Закон о припадности јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ“, бр.: 22/06,
43/08 и 22/09, 35/14 и 94/15) и Закон о
принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службе новине Федерације БиХ“, број:
49/06 и 51/09) и Амандман VIII на Устав Федерације Босне и Херцеговине
који су основ за доношење оспорене
Одлуке. Међутим, подносилац захтјева
није навео никакво образложење, чињенице ни разлоге битне за рјешавање
овог уставно-судског предмета, а имајући у виду члан 36. Закона о поступку
пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине који су га опредије-
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лили да оспорена Одлука није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Уствари, из захтјева је видљиво да подносилац захтјева поступа
по приједлогу тужиоца из тужбе код
покретања управног спора.
Актом овог Суда број: У-38/17
од 25.7.2017. године од подносиоца захтјева затражено је прецизирање захтјева на начин да се тачно означе одредбе које се оспоравају, образложе чињенице и докази на основу којих се сматра да одредбе нису у сагласности са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине. У допуни захтјева прецизиране
су одредбе одлуке које се оспоравају и
наведено да је захтјев поднесен на приједлог тужиоца из тужбе, да је Суд био
у обавези поступити и поставити уставно питање и да је у тужби тужиоца
наведено са којим одредбама Устава
Федерације Босне и Херцеговине су у
супротности оспорене одредбе Одлуке.
У комплетном захтјеву и допуни захтјева елаборира се оно што у тужби наводи тужилац којег подносилац
захтјева означава као лице које је покретач поступка пред Уставним судом
Федерације из разлога што је тај приједлог изнесен у тужби, а Суд је у обавези поступити по тим наводима у складу са одредбама Устава Федерације
Босне и Херцеговине и Амандмана
XIV на Устав Федерације Босне и Херцеговине. На основу изнесеног може се
закључити да подносилац захтјева није
поступио по јасним одредбама Закона
о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, односно
није образложио свој став и изнио доказе и чињенице на којима заснива ус-
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тавно питање што значи, није отклонио недостатке на које му је указано.
Како у остављеном року Кантонални суд у Бихаћу није отклонио недостатке, то је у складу са чланом 26.
став 1. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине, а у вези са чланом 41. став 2. алинеја 1. Пословника Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, донесено рјешење као у изреци.
Ово рјешење Уставни суд Федерације донио је једногласно у саставу:
Весна Будимир, предсједница Суда,
Мирјана Чучковић, др сц. Шахбаз Џихановић, Александра Мартиновић, проф. др Един Муминовић, др сц. Ката
Сењак и Младен Срдић, судије Суда.
Број:У-38/17
Предсједница
14.02.2018.год. Уставног суда Федерације
Сарајево
Босне и Херцеговине
Весна Будимир,с.р.
...............................

348
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud u Bihaću u svezi utvrđivanja ustavnosti Odluke o komunalnim pristojbama (Prečišćen tekst), na temelju članka 26. stavak 1.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i
37/03) u svezi s člankom 41. stavak 2. alineja 1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 40/10,
18/16), na sjednici održanoj 14.02.2018.
godine, donio je
R J E Š E NJ E

Odbacuje se zahtjev o predočenom ustavnom pitanju Kantonalnog suda
u Bihaću u svezi utvrđivanja ustavnosti
članka 3. stavak 1. točke e) a u svezi s člankom 4. stavak 1. točke e) Odluke o komunalnim pristojbama (Prečišćen tekst) i
Tarifi komunalnih pristojbi („Službeni
glasnik Općine Bihać“, broj: 15/11), jer
podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku
nije otklonio nedostatke na koje mu je
ukazano.
Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“, službenim glasilima kantona u Federaciji i „Službenom
glasniku Grada Bihaća“.
O b r a z l o ž e nj e
1.

Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Kantonalni sud u Bihaću (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podneskom broj: 001-0-Su-17-000616 od 5.7. i
28.07.2017. godine, koji su zaprimljeni u
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud
Federacije), dana 07.07. i 31.07.2017. godine, dostavio je zahtjev za rješavanje ustavnog pitanja u svezi s utvrđivanjem ustavnosti Odluke o komunalnim pristojbama - Prečišćeni tekst (u daljnjem tekstu: osporena Odluka).
U smislu članka IV.C.3.10.(4) Kantonalni sud u Bihaću je ovlašten za postavljanje ustavnog pitanja.
2. Stranke u postupku
Sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i
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37/03), u ovom predmetu stranke u postupku su: Kantonalni sud u Bihaću, kao
podnositelj zahtjeva, Općinsko vijeće Bihać, kao donositelj osporene Odluke sada
Gradsko vijeće, Federalno ministarstvo
financija/Federalno ministarstvo finansija i „Bet Live“ d.o.o. Vitez.
3. Bitni navodi podnositelja zahtjeva
Kantonalni sud u Bihaću, podneskom broj: 001-0-Su-17-000616 od 05.07.
2017. godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije dana 07.07.2017. godine, dostavio je zahtjev za utvrđivanje ustavnosti osporene Odluke. U predmetnom zahtjevu je navedeno da se u tijeku
postupka pred Kantonalnim sudom u Bihaću u postupku rješavanja upravnog spora, pojavilo ustavno pitanje i to, da li je
osporena Odluka sukladna sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo pitanje pojavilo se iz razloga kako to navodi
podnositelj zahtjeva, jer se prema navodima tužitelja u tužbi propisivanjem visine godišnje pristojbe za privređivanje igara na sreću, vrši gruba diskriminacija tužitelja i drugih obveznika ove pristojbe u
pogledu njihovih prava na imovinu čime
je povrijeđena odredba članka II. A.2.(1)
c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
i članak 1. Protokola 1. uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim
slobodama, da se diskriminacija vrši bez
stvarne svrhe i razumnog opravdanja,
da takvo različito tretiranje nije utemeljeno na zakonu i ne slijedi legitiman javni
interes, a od čijeg ishoda zavisi rješenje
ove upravne stvari. Na temelju navedenog u podnesenoj tužbi, podnositelj zahtjeva traži da Ustavni sud Federacije utvrdi ustavnost osporenih odredbi Odluke.
Zbog nepotpuno obrazloženog
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zahtjeva Ustavni sud Federacije je aktom
broj: U-38/17 od 25.07.2017. godine, zatražio dopunu zahtjeva na način da se točno označe koje odredbe osporene Odluke
se osporavaju, za koje je postavljeno ustavno pitanje, te da podnositelj zahtjeva obrazloži činjenice i dokaze na temelju kojih
je podnesen zahtjev i navede odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine za
koje smatra da su povrijeđene.
Kantonalni sud u Bihaću je dana
31.07.2017. godine, dostavio dopunu zahtjeva broj: 001-0-Su-17-000616 od 28.07.
2017. godine, te s time u svezi naveo sljedeće: ustavno pitanje je postavljeno u odnosu na članak 3. stavak 1. točka e), a u
svezi s člankom 4. stavak 1. točka e) osporene Odluke uz obrazloženje, da se pristojba na držanje automata za igre na sreću i igre na klađenje na sportske rezultate, ne mogu propisivati osporenom Odlukom, s obzirom da je ova djelatnost regulirana federalnim propisom, odnosno
Zakonom o igrama na sreću, a shodno
navodima tužitelja iznesenih u tužbi. Zahtjev je utemeljen na odredbama članka
IV.C.10 (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Amandmana XIV na Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine kako to
navodi podnositelj zahtjeva, a osporena
Odluka narušava pravo poreznih obveznika na jednakost pred zakonom propisana odredbom članka II.A.2.(1)c) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine. Činjenice
i dokazi na temelju kojih je podnesen zahtjev decidno su navedeni u tužbi tužitelja u postupku rješavanja upravnog spora.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Povodom podnesenog zahtjeva,
Ustavni sud Federacije je aktom U-38/17
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od 14.07.2017. godine, zatražio od „Bet
Live“ d.o.o. Vitez, Gradskog Vijeća Grada Bihaća i Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija
odgovor na postavljeno ustavno pitanje
od strane Kantonalnog suda u Bihaću.
„Bet Live“ d.o.o. Vitez, zastupan
po odvjetnici Mirzeti Duljković dostavio
je odgovor 28.07.2017. godine. U odgovoru je navedeno da je predmet upravnog
spora drugostupanjski upravni akt tuženog broj: 03-15-1826/14 B.D. od 29.03.
2017. godine, kojem je prethodila prijava
o razrezu komunalne pristojbe za priređivanje igara na sreću klađenja na sportske rezultate, kojem je prethodila obavijest
o podnošenju prijave kojom je tužitelju
razrezana pristojba za priređivanje igara
na sreću.
„Bet Live“, d.o.o Vitez kao gospodarsko društvo, koje obavlja djelatnost
priređivanja igara na sreću klađenja na
sportske rezultate i druge neizvjesne događaje, osporava utemeljenost i zakonitost upravno-poreznih akata donesenih u
postupku razreza predmetne pristojbe za
priređivanja igre na sreću na temelju osporene Odluke, nalazeći da primjena te
odluke generira povrede načela zakonitosti, načela zabrane dvostrukog oporezivanja, da je ista neustavna što u konačnici rezultira povredom ustavne odredbe o
jednakosti pred zakonom.
U odgovoru se dalje navodi da,
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosni i Hercegovini ne može biti
temelj za donošenje propisa i uvođenja
novih dažbina (poreza i pristojbi) već se
tim zakonom vrši samo raspodjela javnih
prihoda koji se prikupljaju na temelju postojećih propisa koji su definirani i usvojeni od strane Parlamenta Federacije Bos-
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ne i Hercegovine. Nadalje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je Zakon o igrama na sreću koji se primjenjivao u vrijeme nastanka obveza, kasnije je
donesen novi zakon kao sistemski propis
kojim su u potpunosti regulirana sva pitanja iz oblasti priređivanja igara na sreću, uključujući i naknade (pristojbe).
Nadalje se u odgovoru ističe da je
Zakonom o igrama na sreću kao sistemskim propisom, utvrđena pristojba na igre na sreću kao prihod Federacije Bosne i
Hercegovine, s obzirom da isti propisuje
uvjete, način i subjekte priređivanja igara
na sreću, vrste igara na sreću, osnovna
načela pravila i raspoređivanje prihoda
od igara nasreću, osnivanje, pravni položaj, upravljanje, rukovođenje Lutrijom
Bosne i Hercegovine, naknade za priređivanje bilo koje vrste igara na sreću čije
je priređivanje dozvoljeno. Ta propisana
pristojba ne može se svrstati u kategoriju
komunalnih pristojbi koje se propisuju,
razrezuju i naplaćuju kao prihod jedinica
lokalne samouprave na temelju odluka
općinskog odnosno gradskog vijeća. U
tom pogledu iskazan je stav i Federalnog
ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija, u aktu broj:05-14-2-8106
/ 15 od 16.12.2015. godine.
Isto tako je navedeno da je Ustavni sud Federacije u nizu svojih presuda
utvrdio povrede ustavne odredbe o jednakosti pred zakonom iz članka II.A.2. (1)
c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
kada se subjekti porezni obveznici diskriminiraju po osnovu djelatnosti kojom se
bave. U konkretnom slučaju priređivači
igara na sreću, podliježu posebnom režimu rada, poslovanja i oporezivanja na temelju federalnog propisa - Zakona o igrama na sreću, što je preduvjet za njihovo
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poslovanje. Iz tih razloga bi trebali imati
ravnopravan položaj u odnosu na sve ostale subjekte poslovanja. Međutim, kako
je to naprijed navedeno, niži nivoi vlasti,
bez ikakvog uporišta u pozitivnim propisima donose propis i ubiru prihod navodeći pristojbe na djelatnost igara na sreću, stavljajući obveznike komunalne pristojbe u nejednak položaj, tako što utvrđuju komunalnu pristojbu na djelatnost igara na sreću, dok za druge djelatnosti ne
propisuje što grubo i očigledno povrjeđuju pravo obveznika na jednakost pred
zakonom iz članka II.A.2.(1) c) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine.
Odgovor na predočeno ustavno pitanje
dostavilo je Gradsko vijeće aktom broj:
GV-02-5351 od 31.07.2017. godine, u
kojemu je navedeno, da je Kantonalni
sud u Bihaću podnio zahtjev za utvrđivanje ustavnosti osporene Odluke, međutim osporena Odluka stavljena je van snage donošenjem Odluke o komunalnim
pristojbama koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Bihaća“, broj: 14/15,
člankom 23. Člankom 3. točka e) spomenute odluke utvrđeno je da se komunalne pristojbe plaćaju između ostalog za
priređivanje zabavnih igara i igara na
sreću. Zbog različitog postupanja kantonalnih sudova pa i Kantonalnog suda u
Bihaću, Gradsko vijeće obratilo se za mišljenje Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija i
od istog dobilo odgovor da se pristojbe
za priređivanje bilo koje vrste igara na
sreću čije je priređivanje dozvoljeno Zakonom o igrama na sreću, ne mogu svrstati u kategoriju komunalnih pristojbi koje se propisuju, razrezuju i naplaćuju kao
prihod jedinica lokalne samouprave na
temelju odluka općinskog odnosno gradskog vijeća.
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Imajući u vidu odgovor Federalnog ministarstva financija/Federalnom ministarstvu finansija, Gradsko vijeće Bihać
je pristupilo donošenju izmjena i dopuna
Odluke o komunalnim pristojbama koja
je objavljena u „Službenom glasniku Grada Bihaća“, broj: 14/15, na koji način je
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim pristojbama objavljena
je u „Službenom glasniku Grada Bihaća“,
broj: 2/16. Iz tih razloga smatraju da je
zahtjev za utvrđivanje ustavnosti Odluke
o komunalnim pristojbama iz 2011. godine neutemeljen, te se zbog toga osporena
Odluka ne primjenjuje. Predlažu da se
zahtjev za utvrđivanje ustavnosti osporene Odluke odbije kao neutemeljen.
5. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne
i Hercegovine
Članak IV.C.3.10. (4)
(4) Ustavni sud odlučuje i o ustavnim
pitanjima koja mu predoči Vrhovni sud
ili neki kantonalni sud a koja se pojave u
tijeku postupka pred tim sudom.
Članak IV.C.3.11.
Kad Vrhovni sud, ili kantonalni
sud, u tijeku postupka koji se vodi pred
sudom, smatraju da odgovarajući zakon
nije sukladan s ovim ustavom, obustavit
će postupak i predočiti predmet Ustavnom sudu sukladno s člankom IV.C.10. (3).
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“,
broj: 6/95 i 37/03)
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Članak 26.
Ustavni sud na sjednici bez rasprave odlučuje o odbacivanju zahtjeva kad
nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu,
kad podnositelj zahtjeva nije ovlašten za
pokretanje postupka, kad zahtjev nije podnesen u zakonom predviđenom roku,
kad je Ustavni sud o toj stvari već odlučio ili kad ne postoje druge procesne pretpostavke za odlučivanje o biti stvari.
Kad Ustavni sud rješenjem odbaci
zahtjev zbog toga što nije nadležan za
odlučivanje, može zahtjev uputiti nadležnom sudu ili drugom tijelu i o tomu obavijestiti stranku.

Članak 41.
Rješenje o odbacivanju zahtjeva
Kad Sud na sjednici bez javne rasprave donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva pridržavat će se razloga navedenih
u članku 26. stavak 1. Zakona i rješenje
temeljiti na samo jednom razlogu, ukoliko Sud ne odluči drugačije.
Ako ne postoje druge procesne
pretpostavke za odlučivanje o biti stvari,
osim onih izričito navedenih u stavku 1.
članka 26. Zakona, u rješenju se izričito
navodi o kojim se procesnim pretpostavkama radi. Te druge pretpostavke mogu
biti, posebice:
-

Članak 36.
Zahtjev za ocjenjivanje ustavnosti
treba da sadrži naziv ustava kantona, zakona ili drugog propisa tijela federalne,
kantonalne ili općinske vlasti (u daljnjem
tekstu: ustav kantona, zakon ili drugi propis) i naznaku odredaba koje se osporavaju, kao i ustavno pitanje koje se pojavilo u tijeku postupka pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, ili
kantonalnim sudom, te ako je propis objavljen i naziv i broj službenog glasila u
kome je objavljen, odredbu Ustava za koju se smatra da je povrijeđena; navode,
činjenice i dokaze na kojima se zahtjev
temelji; druge podatke i priloge od značaja za ocjenjivanje ustavnosti i potpis ovlaštene osobe, ovjeren pečatom podnositelja zahtjeva.
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije
BiH“, broj: 40/10 i 18/16)

-

da u ostavljenom roku podnositelj
nije otklonio nedostatke na koje
mu je ukazano ili ih nije otklonio
onako kako mu je naloženo,
da osporeni opći akt nije na snazi,
da se radi o zahtjevu o kojem je
Sud već odlučio ili da se radi o
zahtjevu iste pravne i činjenične
prirode u kojem je Sud već zauzeo stanovište i sl.

Kad Sud odbacuje zahtjev zbog
nenadležnosti, Sud može na prijedlog suca izvjestitelja odlučiti da li postoje razlozi za postupanje sukladno stavku 2. članka 26. Zakona.
6. Sudska praksa Ustavnog suda
Federacije
Rješenje u predmetu broj: U-36/
17 od 14.02.2018. godine.
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Na temelju navoda iz zahtjeva i
dopune zahtjeva u predmetu, utvrđeno je
sljedeće:
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Odluku o komunalnim pristojbama donijelo je Općinsko vijeće Općine
Bihać, koja je objavljena u „Službenom
glasniku Općine Bihać“, a u konkretnom
slučaju radi se o upravnom sporu po poreskoj prijavi za period 01.01. do 31.12.
2010. godine. Podnositelj zahtjeva je dostavio zahtjev za rješavanje ustavnog pitanja, u kojem se navode relevantni zakoni
(Zakon o pripadnosti javnih prihoda u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 22/06,
43/08 i 22/09, 35/14 i 94/15) i Zakon o
načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službe novine
Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i
Amandman VIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine koji su temelj za donošenje osporene Odluke. Međutim, podnositelj zahtjeva nije naveo nikakvo obrazloženje, činjenice ni razloge bitne za rješavanje ovog ustavno-sudskog predmeta,
a imajući u vidu članak 36. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije
Bosne i Hercegovine koji su ga opredijelili da osporena Odluka nije sukladna Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Ustvari, iz zahtjeva je vidljivo da podnositelj
zahtjeva postupa po prijedlogu tužitelja
iz tužbe kod pokretanja upravnog spora.
Aktom ovog Suda broj: U-38/17
od 25.7.2017. godine od podnositelja zahtjeva zatraženo je preciziranje zahtjeva na
način da se točno označe odredbe koje se
osporavaju, obrazlože činjenice i dokazi
na temelju kojih se smatra da odredbe nisu u suglasnosti sa Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine. U dopuni zahtjeva
precizirane su odredbe odluke koje se osporavaju i navedeno da je zahtjev podnesen na prijedlog tužitelja iz tužbe, da je
Sud bio u obvezi postupiti i postaviti ustavno pitanje i da je u tužbi tužitelja na-
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vedeno s kojim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine su u suprotnosti osporene odredbe Odluke.
U kompletnom zahtjevu i dopuni
zahtjeva elaborira se ono što u tužbi navodi tužitelj kojeg podnositelj zahtjeva označava kao osobu koja je pokretač postupka pred Ustavnim sudom Federacije iz
razloga što je taj prijedlog iznesen u tužbi, a Sud je u obvezi postupiti po tim navodima sukladno odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Amandmana XIV na Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine. Na temelju iznesenog može
se zaključiti da podnositelj zahtjeva nije
postupio po jasnim odredbama Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno nije
obrazložio svoj stav i iznio dokaze i činjenice na kojima zasniva ustavno pitanje
što znači, nije otklonio nedostatke na koje mu je ukazano.
Kako u ostavljenom roku Kantonalni sud u Bihaću nije otklonio nedostatke, to je sukladno članku 26. stavak 1.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, a u
svezi s člankom 41. stavak 2. alineja 1.
Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, doneseno rješenje kao
u izreci.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Vesna Budimir, predsjednica Suda, Mirjana
Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdić,
suci Suda.
Broj:U-38/17
Predsjednica
14.02.2018.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir,v.r.
...............................
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348
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud u Bihaću u vezi utvrđivanja ustavnosti Odluke o komunalnim taksama (Prečišćen tekst), na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) u
vezi sa članom 41. stav 2. alineja 1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10, 18/16), na sjednici
održanoj 14.02.2018. godine, donio je
R J E Š E NJ E
Odbacuje se zahtjev o predočenom ustavnom pitanju Kantonalnog suda
u Bihaću u vezi utvrđivanja ustavnosti člana 3. stav 1. tačke e) a u vezi sa članom
4. stav 1. tačke e) Odluke o komunalnim
taksama (Prečišćen tekst) i Tarifi komunalnih taksi („Službeni glasnik Općine
Bihać“, broj: 15/11), jer podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku nije otklonio nedostatke na koje mu je ukazano.
Rješenje objaviti u „Službenim
novinama Federacije BiH“, službenim glasilima kantona u Federaciji i „Službenom glasniku Grada Bihaća“.
O b r a z l o ž e nj e
1.

Podnosilac zahtjeva i predmet
zahtjeva

Kantonalni sud u Bihaću (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podneskom broj: 001-0-Su-17-000616 od 5.7. i 28.
07.2017. godine, koji su zaprimljeni u Us-
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tavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije), dana 07.07. i 31.07.2017. godine,
dostavio je zahtjev za rješavanje ustavnog pitanja u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti Odluke o komunalnim taksama Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: osporena Odluka).
U smislu člana IV.C.3.10.(4) Kantonalni sud u Bihaću je ovlašten za postavljanje ustavnog pitanja.
2. Stranke u postupku
U skladu sa članom 39. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i
37/03), u ovom predmetu stranke u postupku su: Kantonalni sud u Bihaću, kao
podnosilac zahtjeva, Općinsko vijeće Bihać, kao donosilac osporene Odluke sada
Gradsko vijeće, Federalno ministarstvo
financija/Federalno ministarstvo finansija i „Bet Live“ d.o.o. Vitez.
3. Bitni navodi podnosioca zahtjeva
Kantonalni sud u Bihaću, podneskom broj: 001-0-Su-17-000616 od 05.07.
2017. godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije dana 07.07.2017. godine, dostavio je zahtjev za utvrđivanje
ustavnosti osporene Odluke. U predmetnom zahtjevu je navedeno da se u toku
postupka pred Kantonalnim sudom u Bihaću u postupku rješavanja upravnog spora, pojavilo ustavno pitanje i to, da li je
osporena Odluka u skladu sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo pitanje pojavilo se iz razloga kako to navodi
podnosilac zahtjeva, jer se prema navodima tužioca u tužbi propisivanjem visine
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godišnje takse za privređivanje igara na
sreću, vrši gruba diskriminacija tužioca i
drugih obaveznika ove takse u pogledu
njihovih prava na imovinu čime je povrijeđena odredba člana II. A.2.(1) c) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine i član 1.
Protokola 1. uz Evropsku konvenciju o
ljudskim pravima i osnovnim slobodama, da se diskriminacija vrši bez stvarne
svrhe i razumnog opravdanja, da takvo
različito tretiranje nije zasnovano na zakonu i ne slijedi legitiman javni interes, a
od čijeg ishoda zavisi rješenje ove upravne stvari. Na osnovu navedenog u podnesenoj tužbi, podnosilac zahtjeva traži da
Ustavni sud Federacije utvrdi ustavnost
osporenih odredbi Odluke.
Zbog nepotpuno obrazloženog
zahtjeva Ustavni sud Federacije je aktom
broj: U-38/17 od 25.07.2017. godine, zatražio dopunu zahtjeva na način da se tačno označe koje odredbe osporene Odluke
se osporavaju, za koje je postavljeno ustavno pitanje, te da podnosilac zahtjeva obrazloži činjenice i dokaze na osnovu kojih
je podnesen zahtjev i navede odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine za
koje smatra da su povrijeđene.
Kantonalni sud u Bihaću je dana
31.07.2017.godine, dostavio dopunu zahtjeva broj: 001-0-Su-17-000616 od 28.07.
2017. godine, te s time u vezi naveo sljedeće: ustavno pitanje je postavljeno u odnosu na član 3. stav 1. tačka e), a u vezi
sa članom 4. stav 1. tačka e) osporene Odluke uz obrazloženje, da se takse na držanje automata za igre na sreću i igre na
klađenje na sportske rezultate, ne mogu
propisivati osporenom Odlukom, s obzirom da je ova djelatnost regulisana federalnim propisom, odnosno Zakonom o
igrama na sreću, a shodno navodima tu-
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žioca iznesenih u tužbi. Zahtjev je zasnovan na odredbama člana IV.C.10 (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Amandmana XIV na Ustav Federacije Bosne
i Hercegovine kako to navodi podnosilac
zahtjeva, a osporena Odluka narušava
pravo poreznih obaveznika na jednakost
pred zakonom propisana odredbom člana II.A.2.(1)c) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine. Činjenice i dokazi na osnovu kojih je podnesen zahtjev decidno su
navedeni u tužbi tužioca u postupku rješavanja upravnog spora.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Povodom podnesenog zahtjeva,
Ustavni sud Federacije je aktom U-38/17
od 14.07.2017. godine, zatražio od „Bet
Live“ d.o.o. Vitez, Gradskog Vijeća Grada Bihaća i Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija odgovor na postavljeno ustavno pitanje od strane Kantonalnog suda u Bihaću.
„Bet Live“ d.o.o. Vitez, zastupan
po advokatu Mirzeti Duljković dostavio
je odgovor 28.07.2017.godine. U odgovoru je navedeno da je predmet upravnog
spora drugostepeni upravni akt tuženog
broj: 03-15-1826/14 B.D. od 29.03.2017.
godine, kojem je prethodila prijava o razrezu komunalne takse za priređivanje igara na sreću klađenja na sportske rezultate, kojem je prethodila obavijest o podnošenju prijave kojom je tužiocu razrezana
taksa za priređivanje igara na sreću.
„Bet Live“, d.o.o Vitez kao privredno društvo, koje obavlja djelatnost priređivanja igara na sreću klađenja na sportske rezultate i druge neizvjesne događaje, osporava zasnovanost i zakonitost
upravno-poreznih akata donesenih u po-
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stupku razreza predmetne takse za priređivanja igre na sreću na osnovu osporene Odluke, nalazeći da primjena te odluke generiše povrede principe zakonitosti, principe zabrane dvostrukog oporezivanja, da je ista neustavna što u konačnici rezultira povredom ustavne odredbe o
jednakosti pred zakonom.
U odgovoru se dalje navodi da,
Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosni i Hercegovini ne može biti
osnov za donošenje propisa i uvođenja
novih dažbina (poreza i taksi) već se tim
zakonom vrši samo raspodjela javnih prihoda koji se prikupljaju na osnovu postojećih propisa koji su definisani i usvojeni
od strane Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine. Nadalje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je Zakon
o igrama na sreću koji se primjenjivao u
vrijeme nastanka obaveza, kasnije je donesen novi zakon kao sistemski propis
kojim su u potpunosti regulisana sva pitanja iz oblasti priređivanja igara na sreću, uključujući i naknade (takse).
Nadalje se u odgovoru ističe da je
Zakonom o igrama na sreću kao sistemskim propisom, utvrđena taksa na igre
na sreću kao prihod Federacije Bosne i
Hercegovine, s obzirom da isti propisuje
uslove, način i subjekte priređivanja igara na sreću, vrste igara na sreću, osnovne
principe pravila i raspoređivanje prihoda
od igara nasreću, osnivanje, pravni položaj, upravljanje, rukovođenje Lutrijom
Bosne i Hercegovine, naknade za priređivanje bilo koje vrste igara na sreću čije je
priređivanje dozvoljeno. Ta propisana taksa ne može se svrstati u kategoriju komunalnih taksi koje se propisuju, razrezuju
i naplaćuju kao prihod jedinica lokalne
samouprave na osnovu odluka općinsk-
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og odnosno gradskog vijeća. U tom pogledu iskazan je stav i Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva
finansija, u aktu broj: 05-14-2-8106/15 od
16.12.2015. godine.
Isto tako je navedeno da je Ustavni sud Federacije u nizu svojih presuda
utvrdio povrede ustavne odredbe o jednakosti pred zakonom iz člana II.A.2. (1)
c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
kada se subjekti porezni obaveznici diskriminišu po osnovu djelatnosti kojom se
bave. U konkretnom slučaju priređivači
igara na sreću, podliježu posebnom režimu rada, poslovanja i oporezivanja na
osnovu federalnog propisa - Zakona o
igrama na sreću, što je preduslov za njihovo poslovanje. Iz tih razloga bi trebali
imati ravnopravan položaj u odnosu na
sve ostale subjekte poslovanja. Međutim,
kako je to naprijed navedeno, niži nivoi
vlasti, bez ikakvog uporišta u pozitivnim
propisima donose propis i ubiru prihod
navodeći takse na djelatnost igara na sreću, stavljajući obaveznike komunalne takse u nejednak položaj, tako što utvrđuju
komunalnu taksu na djelatnost igara na
sreću, dok za druge djelatnosti ne propisuje što grubo i očigledno povrjeđuju pravo obaveznika na jednakost pred zakonom iz člana II.A.2.(1) c) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine.
Odgovor na predočeno ustavno
pitanje dostavilo je Gradsko vijeće aktom
broj: GV-02-5351 od 31.07.2017. godine, u
kojemu je navedeno, da je Kantonalni
sud u Bihaću podnio zahtjev za utvrđivanje ustavnosti osporene Odluke, međutim osporena Odluka stavljena je van snage donošenjem Odluke o komunalnim
taksama koja je objavljena u „Službenom
glasniku Grada Bihaća“, broj: 14/15, čla-
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nom 23. Članom 3. tačka e) spomenute
odluke utvrđeno je da se komunalne takse plaćaju između ostalog za priređivanje
zabavnih igara i igara na sreću. Zbog različitog postupanja kantonalnih sudova
pa i Kantonalnog suda u Bihaću, Gradsko vijeće obratilo se za mišljenje Federalnom ministarstvu financija/Federalnom
ministarstvu finansija i od istog dobilo
odgovor da se takse za priređivanje bilo
koje vrste igara na sreću čije je priređivanje dozvoljeno Zakonom o igrama na sreću, ne mogu svrstati u kategoriju komunalnih taksi koje se propisuju, razrezuju i
naplaćuju kao prihod jedinica lokalne samouprave na osnovu odluka općinskog
odnosno gradskog vijeća.
Imajući u vidu odgovor Federalnog ministarstva financija/Federalnom ministarstvu finansija, Gradsko vijeće Bihać
je pristupilo donošenju izmjena i dopuna
Odluke o komunalnim taksama koja je
objavljena u „Službenom glasniku Grada
Bihaća“, broj: 14/15, na koji način je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnim taksama objavljena je u „Službenom glasniku Grada Bihaća“, broj:
2/16. Iz tih razloga smatraju da je zahtjev
za utvrđivanje ustavnosti Odluke o komunalnim taksama iz 2011. godine neosnovan, te se zbog toga osporena Odluka
ne primjenjuje. Predlažu da se zahtjev za
utvrđivanje ustavnosti osporene Odluke
odbije kao neosnovan.
5. Relevantno pravo
A. Ustav Federacije Bosne
i Hercegovine
Član IV.C.3.10. (4)
(4) Ustavni sud odlučuje i o ustavnim
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pitanjima koja mu predoči Vrhovni sud
ili neki kantonalni sud a koja se pojave u
toku postupka pred tim sudom.
Član IV.C.3.11.
Kad Vrhovni sud, ili kantonalni
sud, u toku postupka koji se vodi pred
sudom, smatraju da odgovarajući zakon
nije u skladu sa ovim ustavom, obustavit
će postupak i predočiti predmet Ustavnom sudu u skladu sa članom IV.C.10. (3).
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije
BiH“, broj: 6/95 i 37/03)
Član 26.
Ustavni sud na sjednici bez rasprave odlučuje o odbacivanju zahtjeva kad
nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu,
kad podnosilac zahtjeva nije ovlašten za
pokretanje postupka, kad zahtjev nije podnesen u zakonom predviđenom roku,
kad je Ustavni sud o toj stvari već odlučio ili kad ne postoje druge procesne pretpostavke za odlučivanje o biti stvari.
Kad Ustavni sud rješenjem odbaci
zahtjev zbog toga što nije nadležan za
odlučivanje, može zahtjev uputiti nadležnom sudu ili drugom tijelu i o tomu obavijestiti stranku.
Član 36.
Zahtjev za ocjenjivanje ustavnosti
treba da sadrži naziv ustava kantona, zakona ili drugog propisa tijela federalne,
kantonalne ili općinske vlasti (u daljem
tekstu: ustav kantona, zakon ili drugi pr-
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opis) i naznaku odredaba koje se osporavaju, kao i ustavno pitanje koje se pojavilo u toku postupka pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, ili
kantonalnim sudom, te ako je propis objavljen i naziv i broj službenog glasila u
kome je objavljen, odredbu Ustava za koju se smatra da je povrijeđena; navode,
činjenice i dokaze na kojima se zahtjev
zasniva; druge podatke i priloge od značaja za ocjenjivanje ustavnosti i potpis ovlaštenog lica, ovjeren pečatom podnosioca
zahtjeva.
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije
BiH“, broj: 40/10 i 18/16)
Član 41.
Rješenje o odbacivanju zahtjeva
Kad Sud na sjednici bez javne rasprave donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva pridržavat će se razloga navedenih u
članu 26. stav 1. Zakona i rješenje zasnivati na samo jednom razlogu, ukoliko
Sud ne odluči drugačije.
Ako ne postoje druge procesne
pretpostavke za odlučivanje o biti stvari,
osim onih izričito navedenih u stavu 1.
člana 26. Zakona, u rješenju se izričito
navodi o kojim se procesnim pretpostavkama radi. Te druge pretpostavke mogu
biti, posebno:
-

-

da u ostavljenom roku podnosilac
nije otklonio nedostatke na koje
mu je ukazano ili ih nije otklonio
onako kako mu je naloženo,
da osporeni opći akt nije na snazi,
da se radi o zahtjevu o kojem je
Sud već odlučio ili da se radi o
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zahtjevu iste pravne i činjenične
prirode u kojem je Sud već zauzeo stanovište i sl.
Kad Sud odbacuje zahtjev zbog
nenadležnosti, Sud može na prijedlog
sudije izvjestioca odlučiti da li postoje razlozi za postupanje u skladu sa stavom 2.
člana 26. Zakona.
6. Sudska praksa Ustavnog suda
Federacije
Rješenje u predmetu broj: U-36/
17 od 14.02.2018. godine.
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog
suda Federacije
Na osnovu navoda iz zahtjeva i
dopune zahtjeva u predmetu, utvrđeno je
sljedeće:
Odluku o komunalnim taksama
donijelo je Općinsko vijeće Općine Bihać,
koja je objavljena u „Službenom glasniku
Općine Bihać“, a u konkretnom slučaju
radi se o upravnom sporu po poreskoj
prijavi za period 01.01. do 31.12.2010.
godine. Podnosilac zahtjeva je dostavio
zahtjev za rješavanje ustavnog pitanja, u
kojem se navode relevantni zakoni (Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 22/06, 43/08 i
22/09, 35/14 i 94/15) i Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službe novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09) i Amandman VIII na Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine koji su osnov za donošenje
osporene Odluke. Međutim, podnosilac
zahtjeva nije naveo nikakvo obrazloženje,
činjenice ni razloge bitne za rješavanje
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ovog ustavno-sudskog predmeta, a imajući u vidu član 36. Zakona o postupku
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine koji su ga opredijelili da osporena Odluka nije u skladu sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine. Ustvari,
iz zahtjeva je vidljivo da podnosilac zahtjeva postupa po prijedlogu tužioca iz tužbe kod pokretanja upravnog spora.
Aktom ovog Suda broj: U-38/17
od 25.7.2017. godine od podnosioca zahtjeva zatraženo je preciziranje zahtjeva na
način da se tačno označe odredbe koje se
osporavaju, obrazlože činjenice i dokazi
na osnovu kojih se smatra da odredbe
nisu u saglasnosti sa Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine. U dopuni zahtjeva
precizirane su odredbe odluke koje se osporavaju i navedeno da je zahtjev podnesen na prijedlog tužioca iz tužbe, da je
Sud bio u obavezi postupiti i postaviti
ustavno pitanje i da je u tužbi tužioca navedeno sa kojim odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine su u suprotnosti osporene odredbe Odluke.
U kompletnom zahtjevu i dopuni
zahtjeva elaborira se ono što u tužbi navodi tužilac kojeg podnosilac zahtjeva
označava kao lice koje je pokretač postupka pred Ustavnim sudom Federacije iz
razloga što je taj prijedlog iznesen u tužbi, a Sud je u obavezi postupiti po tim
navodima u skladu sa odredbama Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine i Amandmana XIV na Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine. Na osnovu iznesenog može
se zaključiti da podnosilac zahtjeva nije
postupio po jasnim odredbama Zakona o
postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno nije
obrazložio svoj stav i iznio dokaze i činjenice na kojima zasniva ustavno pitanje
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što znači, nije otklonio nedostatke na koje mu je ukazano.
Kako u ostavljenom roku Kantonalni sud u Bihaću nije otklonio nedostatke, to je u skladu sa članom 26. stav 1.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, a u
vezi sa članom 41. stav 2. alineja 1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine, doneseno rješenje kao u izreci.
Ovo rješenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Vesna Budimir, predsjednica Suda, Mirjana
Čučković, dr. sc. Šahbaz Džihanović, Aleksandra Martinović, prof. dr. Edin Muminović, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdić,
sudije Suda.
Broj:U-38/17
Predsjednica
14.02.2018.godine Ustavnog suda Federacije
Sarajevo
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir,s.r.

349
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), чланова 51, 52, 53. и 54. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 3/18), Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, на
наставку годишње сједнице, одржаном
25. априла 2018. године, д о н о с и:
ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
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I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Програмом рада Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину утврђени су садржај
и циљеви које ће Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде остваривати у оквиру својих уставних и законских овлаштења током 2018.год.
Дјелокруг овлаштења, односно
надлежност Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, утврђен је у
члану 23. Устава Босанско-подрињског
кантона Горажде како слиједи:
СКУПШТИНА КАНТОНА:
Надлежности Скупштине
a) припрема и двотрећинском већином усваја Устав Кантона;
б) доноси законе и друге прописе
у оквиру извршавања надлежности Кантона, изузев прописа
који су овим Уставом или законом дати у надлежности Влади
Кантона;
ц) утврђује политику и доноси програм развоја Кантона;
д) потврђује именовање чланова
Владе Кантона;
е) оснива кантоналне и општинске
судове и утврђује њихове
надлежности;
ф) усваја Буџет Кантона и доноси
законе о опорезивању и на други начин осигурава потребно
финансирање;
г) бира делегате у Дом народа Парламента Федерације БиХ у складу са Уставом Федерације БиХ;
х) одлучује о преносу овлаштења
Кантона на општине и Федерацију;
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и) одобрава закључивање уговора
и споразума у области међународних односа и међународне
сарадње;
ј) проводи истрагу у складу са Уставом и посебним прописима;
к) потврђује избор кандидата за
предсједавајућег, замјенике предсједавајућег Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде и врши избор и именовање
других функционера Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са законом
и Пословником Скупштине;
л) доноси пословник Скупштине;
м) врши и друге послове утврђене
федералним прописима, Уставом и кантоналним прописима.
Пословником Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде утврђено је да Скупштина доноси:
Програм рада који садржи задатке Скупштине произишле из Устава,
закона, планских докумената Кантона,
као и друге послове и задатке у надлежности Скупштине.
Програм рада Скупштине је сачињен на основу приједлога Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и
кантоналних органа управе и кантоналних установа, кантоналних јавних
предузећа и општинских вијећа.
Програм рада ће се реализовати кроз редовне сједнице Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде у 2018. години и годишњу сједницу
Скупштине. По потреби, а ради детаљнијег и свеобухватног разматрања
питања од посебног интереса за Кан-
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тон, одржаће се тематске сједнице. Осим тога, ради обиљежавања значајних
догађаја, свечаног карактера одржаће
се посебне сједнице и то поводом Дана
независности, Дана Босанско-подрињског кантона Горажде и Дана државности.
Како се Босна и Херцеговина
налази у времену разноликих реформи, које јој обезбјеђују прикључење европским асоцијацијама и Европској
унији, рад Скупштине ће бити флексибилан, у смислу уврштавања у дневни ред сједнице појединих питања
везаних за ову тематику, а по потреби
и одржавање тематских сједница.
Програмом рада су обухваћена
најзначајнија питања која Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде треба да изврши у току планског
периода и у оквиру којих је потребно,
а у циљу потпуног вршења кантоналних овласти доносити одговарајуће законе, одлуке, закључке и друге прописе.
Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018. годину чине акти из нормативно
-правне, студијско-аналитичке и информационо-документационе дјелатности из надлежности Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, прописане Уставом Федерације БиХ, Уставом Босанско-подрињског кантона
Горажде и законима.
Програм рада Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде је
отворен за нове иницијативе које се
могу реализирати у поступку прописаном Пословником Скупштине Босанскоподрињског кантона Горажде, што
значи да Скупштина у овом периоду
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може разматрати и друга питања из
своје надлежности која покрену овлаштени предлагачи, као и друга питања која оцијени цјелисходним.
За извршење утврђених задатака из Програма рада Скупштине у принципу је задужена Влада Кантона.
Утврђени задаци обавезују Владу Кантона, али је и не ограничавају у иницирању и предлагању и других аката
у циљу реализације обавеза утврђених
важећим прописима.
II - САДРЖАЈ ПРОГРАМА
У 2018. години из нормативноправне дјелатности, Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде ће
разматрати:
I ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
1. Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018. годину
Предлагач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
2. Програм рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.
годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
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3. Имплементација циљева и политика Скупштине за протеклу годину
кроз реализацију Програма рада
Скупштине за 2017. годину
Предлагач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје
4. Закон о државној служби Босанскоподрињског кантона Горажде
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Обрађивач: Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско-подрињског кантонa
Горажде
Р о к:
I тромјесечје
7. Презентација циљева и политика
Кантона за наредну годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
I тромјесечје

8. Одлука о утврђивању права на здПредлагач: Влада Босанско-подрињског
равствено осигурање лица која никантона Горажде
су осигурана по другом основу у
Обрађивач: Министарство за правосуђе,
Босанско-подрињском кантону Гоуправу и радне односе
ражде за 2018. годину
Босанско-подрињског
кантонa Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Р о к:
I тромјесечје
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну
5. Закон о платама и накнадама члаполитику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанова органа управљања и других
нско-подрињског кантонa
органа кантоналних јавних устаноГоражде
ва и кантоналних јавних предузећа
Р о к:
I тромјесечје
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
9. Одлука о давању сагласности на
Обрађивач: Министарство за финансије
Финансијски план Завода здравсти Министарство за правосувеног осигурања Босанско-подриђе, управу и радне односе
њског кантона Горажде за 2018. гоБосанско-подрињског кандину
тонa Горажде
Р о к:
I тромјесечје
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
6. Закон о измјенама и допунама ЗакОбрађивач: Министарство за социјалну
она о министарствима и другим типолитику, здравство, расељјелима кантоналне управе Босансена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантонa
ко-подрињског кантона Горажде
Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Р о к:
I тромјесечје
кантона Горажде
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10. Одлука о давању сагласности на
Одлуку о извршењу Финансијског
плана Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
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Обрађивач: Министарство за образовање, младе, науку, културу и
спорт Босанско-подрињског
кантонa Горажде
Р о к:
I тромјесечје

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
II – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
Обрађивач: Министарство за социјалну
политику, здравство, расељ- 14. Закон о унапређењу локалног посена лица и избјеглице Босаловања Босанско-подрињског каннско-подрињског кантонa
тона Горажде
Горажде
Р о к:
I тромјесечје
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
11. Информација о стању у области
Босанско-подрињског кантосоцијалне заштите, заштите цивинa Горажде
лних жртава рата и заштите пороР
о
к:
II тромјесечје
дице са дјецом на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
15. Закон о туризму Босанско-подрињПредлагач: Влада Босанско-подрињског
ског кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за социјалну Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
политику, здравство, расељена лица и избјеглице Боса- Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантонско-подрињског кантонa
нa Горажде
Горажде
Р о к:
II тромјесечје
Р о к:
I тромјесечје
12. Информација о стању криминалитета у Босанско-подрињском кантону Горажде за период 01.01.-31.12.
2017. године

16. Закон о платама и накнадама у органима власти Босанско-подрињског кантона Горажде

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за правосуђе,
Обрађивач: Кантонално тужилаштво
управу и радне односе БосаР о к:
I тромјесечје
нско-подрињског кантонa
Горажде
13. Стратегија образовања одраслих
Р о к:
II тромјесечје
Босанско-подрињског кантона Горажде
17. Закон о кориштењу, управљању и
одржавању заједничких дијелова и
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
уређаја зграда
кантона Горажде
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Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за урбанизам, Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
просторно уређење и заштиту околине Босанско-подри- Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског канњског кантонa Горажде
тонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
Р о к:
По потреби
18. Закон о измјенама и допунама За22. Закон о измјенама и допунама Заккона о новчаним подстицајима у
она о административним таксама
пољопривреди и руралном развоју
Босанско-подрињског
кантона
на подручју Босанско-подрињског
Горажде
кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског Предлагач:
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду Обрађивач:
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
Р о к:
II тромјесечје
19. Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Босанско-подрињског кантона Горажде

Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантонa Горажде
II тромјесечје

23. Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама Босанскоподрињског кантона Горажде

Предлагач: Влада Босанско-подрињског Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач:
Министарство за финансије
Обрађивач: Кантонална управа за инспБосанско-подрињског канекцијске послове Босанскотонa Горажде
подрињског кантонa
Р
о
к:
II тромјесечје
Горажде
Р о к:
II тромјесечје
24. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на имовину, наслијеђе
20. Закон о измјенама и допунама Заки поклон
она о унутрашњим пословима
Предлагач: Влада Босанско-подрињског Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач:
Министарство за финансије
Обрађивач: Министарство за унутрашње
Босанско-подрињског канпослове Босанско-подрињстонa Горажде
ког кантона Горажде
Р
о
к:
II тромјесечје
Р о к:
II тромјесечје
21. Закон о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода
Босанско-подрињског кантона

25. Одлука о усвајању Студије са програмом развоја информационог система о отпаду на подручју Босанс-
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Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског канПредлагач: Влада Босанско-подрињског
тонa Горажде
кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
Обрађивач: Министарство за урбанизам,
просторно уређење и зашти- 30. Извјештај о утрошеним средствима
ту околине Босанско-подрибуџетске резерве за период јануар
њског кантонa Горажде
– март 2018. године
Р о к:
II тромјесечје
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
26. Одлука о измјенама и допунама
кантона Горажде
Буџета Босанско-подрињског кантОбрађивач: Министарство за финансије
она Горажде за 2018. годину
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Р о к:
II тромјесечје
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије 31. Извјештај о извршењу ФинансијскБосанско-подрињског каног плана Завода здравственог оситонa Горажде
гурања Босанско-подрињског кантР о к:
По потреби
она Горажде за 2017. годину
ко-подрињског кантона Горажде

27. Извјештај о раду Владе Босанскоподрињског кантона Горажде за
2017. годину

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигурањ Босанско-подрињског
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантонa Горажде
кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
32. Извјештај о извршењу ФинансијскР о к:
II тромјесечје
ог плана ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона
28. Извјештај о раду Кантоналног праГоражде за 2017. годину
вобранилаштва за 2017. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање
Обрађивач: Кантонално правобранилаБосанско-подрињског кантштво Босанско-подрињског
онa Горажде
кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
Р о к:
II тромјесечје
29. Извјештај о утрошеним средствима
буџетске резерве за период 01.01.31.12.2017. године
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде

33. Шестомјесечни извјештај о раду
Независног одбора
Предлагач: Независни одбор
Обрађивач: Независни одбор
Р о к:
II тромјесечје
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34. Извјештај Независног одбора о раду полицијског комесара за први
квартал 2018. године
Предлагач: Независни одбор
Обрађивач: Независни одбор
Р о к:
II тромјесечје
35. Извјештај о раду и финансијском
пословању јавних предузећа чији је
оснивач Босанско-подрињски кантон Горажде за 2017. годину
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Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Управе и дирекције Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
38. Извјештај о проведеним активностима на изградњи, одржавању, санацији и реконструкцији регионалних цеста и мостова на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у 2017. години

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Обрађивач: Јавне установе и предузећа
кантона Горажде
чији је оснивач Кантон
Обрађивач: Министарство за привреду
Р о к:
II тромјесечје
Босанско-подрињског кантонa Горажде
36. Извјештај о раду и финансијском
Р о к:
II тромјесечје
пословању установа из надлежности Министарства за социјалну по39. Извјештај о додјељеним концесијалитику, здравство, расељена лица и
ма и ефектима од концесија за
избјеглице Босанско-подрињског
2017. годину
кантона Горажде за 2017. годину
(Завод за јавно здравство, Завод здПредлагач: Влада Босанско-подрињског
равственог осигурања, Кантонална
кантона Горажде
болница, Центар за социјални рад
Обрађивач: Министарство за привреду и
и Дом за стара и изнемогла лица)
Комисија за концесије Босанско-подрињског кантонa
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Горажде
кантона Горажде
Р о к:
II тромјесечје
Обрађивач: Јавне установе из
надлежности Министарства 40. Извјештај о извршењу Буџета Босаза социјалну политику,
нско-подрињског кантона Горажде
здравство, расељена лица и
за 2017. годину
избјеглице Босанско-подрињског кантонa Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Р о к:
II тромјесечје
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за финансије
37. Извјештај о раду и финансијском
Босанско-подрињског канпословању управа и дирекција читонa Горажде
ји је оснивач Босанско-подрињски
Р о к:
II тромјесечје
кантон Горажде
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41. Извјештај о раду Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском
кантону Горажде за 2017. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Агенција за привтизацију
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
42. Извјештај о раду и финансијском
пословању Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде за 2017. годину
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Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
45. Информација о ефектима и реализацији кредитне линије са „Босна
Банк Интернационал“д.д. Сарајево
за финансирање привреде и обрта
уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва
и обртнике на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског Обрађивач: Министарство за привреду
кантона Горажде
Босанско-подрињског канОбрађивач: Министарство за привреду
тонa Горажде
– Дирекција за цесте БосаР о к:
II тромјесечје
нско-подрињског кантонa
Горажде
46. Информација о стању индустријсР о к:
II тромјесечје
ких зона на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
43. Информација о стању РТВ-предајПредлагач: Влада Босанско-подрињског
ника, репетитора и РТВ-опреме у
кантона Горажде
власништву Босанско-подрињског
Обрађивач: Министарство за привреду
кантона Горажде са посебним акцБосанско-подрињског канентом на модернизацију постојећтонa Горажде
их и изградњу нових предајника и
Р о к:
II тромјесечје
опреме за за 2017. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 47. Информација о проведеним активностима из области енегетске ефикантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
касности и постигнутим резултаБосанско-подрињског кантима
тонa Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Р о к:
II тромјесечје
кантона Горажде
Обрађивач:
Министарство за урбанизам,
44. Информација о стању пољопривпросторно уређење и заштиреде и руралне инфраструктуре на
ту околине Босанско-подриподручју Босанско-подрињског кањског кантонa Горажде
нтона Горажде за 2017. годину
Р о к:
II тромјесечје
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
48. Стратегија развоја пољопривреде
кантона Горажде
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Предлагач: Влада Босанско-подрињског Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду Обрађивач: Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиБосанско-подрињског канту околине Босанско-подритонa Горажде
њског кантонa Горажде
Р о к:
II тромјесечје
Р о к:
III тромјесечје
49. Тематска сједница: Одлив станов53. Извјештај о утрошеним средствима
ништва са подручја Босанско-подбуџетске резерве за период јануаррињског кантона Горажде и израда
јуни 2018. године
Акционог плана како би се исти
смањио или зауставио
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Обрађивач:
Министарство за финансије
кантона Горажде
Босанско-подрињског канОбрађивач: Влада Босанско-подрињског
тонa Горажде
кантонa Горажде
Р
о
к:
III тромјесечје
Р о к:
II тромјесечје
III – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
50. Закон о просторном уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона Горажде

54. Информација о извршењу Финансијског плана Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде за период јануарјуни 2018. године

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Обрађивач: Завод здравственог осигукантона Горажде
рања Босанско-подрињског
Обрађивач: Министарство за урбанизам,
кантонa Горажде
просторно уређење и заштиР о к:
III тромјесечје
ту околине Босанско-подриР о к:

њског кантонa Горажде
III тромјесечје

51. Закон о такси-превозу

55. Информација о извршењу Финансијског плана ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде за период јануар-јуни 2018. године

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Босанско-подрињског канОбрађивач: ЈУ Служба за запошљавање
тонa Горажде
Босанско-подрињског кантР о к:
III тромјесечје
онa Горажде
Р о к:
III тромјесечје
52. Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима
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56. Информација о стању шума на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2017. годину
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Р о к:

нско-подрињског
Горажде
IV тромјесечје

кантонa

Предлагач: Влада Босанско-подрињског 60. Закон о културном добру Босанскантона Горажде
ко-подрињског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кан- Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
тонa Горажде
Обрађивач: Министарство за образоваР о к:
III тромјесечје
ње, младе, науку, културу и
спорт у Босанско-подрињск57. Информација о стању и пословању
ог кантонa Горажде
привредних друштава са подручја
Р о к:
IV тромјесечје
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2017. годину
61. Закон о заштити културно-истоПредлагач: Влада Босанско-подрињског
ријског наслијеђа Босанско-подрикантона Горажде
њског кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кан- Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
тонa Горажде
Обрађивач: Министарство за образоваР о к:
III тромјесечје
ње, младе, науку, културу и
спорт у Босанско-подрињск58. Тематска сједница: Креирање коног кантонa Горажде
курентске предности Босанско-поР о к:
IV тромјесечје
дрињског кантона Горажде у области привреде и израда Акционог
62. Закон о измјенама и допунама Закплана за довођење нових инвестиона о комуналним таксама Босанстора
ко-подрињског кантона Горажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за привреду
Босанско-подрињског кан- Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског канттонa Горажде
онa Горажде
Р о к:
III тромјесечје
Р о к:
IV тромјесечје
IV – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ
59. Закон о лобирању

63. Одлука о давању сагласности на
измјене и допуне Финансијског плана Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину

Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Министарство за правосуђе, Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
управу и радне односе Боса-
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Обрађивач: Завод здравственог осигусептембар 2018. године
рања Босанско-подрињског
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантонa Горажде
кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског кант64. Одлука о давању сагласности на
онa Горажде
Финансијски план ЈУ Служба за заР о к:
IV тромјесечје
пошљавање Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2019. годину
69. Извјештај о раду основних школа
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Босанско-подрињског кантона Горкантона Горажде
ажде
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање
Босанско-подрињског кант- Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
онa Горажде
Обрађивач:
Основне школе са подручја
Р о к:
IV тромјесечје
Босанско-подрињског кантонa Горажде
65. Одлука о давању сагласности на
Р
о
к:
IV тромјесечје
Финансијски план Завода здравственог осигурања Босанско-подри70. Извјештај о раду средњих школа
њског кантона Горажде за 2019. гоБосанско-подрињског кантона Гордину
ажде
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
кантона Горажде
Обрађивач: Завод здравственог осигуОбрађивач:
Средње школе са подручја
рања Босанско-подрињског
Босанско-подрињског канткантонa Горажде
онa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
Р о к:
IV тромјесечје
66. Шестомјесечни iзвјештај о раду Не71. Буџет Босанско-подрињског кантозависног одбора
на Горажде за 2019. годину
Предлагач: Независни одбор
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
Обрађивач: Независни одбор
кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског кант67. Извјештај Независног одбора о раонa Горажде
ду полицијског комесара за трећи
Р
о
к:
IV тромјесечје
квартал 2017. године
Предлагач: Независни одбор
Обрађивач: Независни одбор
Р о к:
IV тромјесечје
68. Извјештај о утрошеним средствима
буџетске резерве за период јануар-

72. Закон о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за
2019. годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
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Обрађивач: Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантонa Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
73. Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за
2019. годину
Предлагач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
74. Програм рада Владе Босанско-подрињског кантона Горажде за 2019.
годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
75. Имплементација циљева и политика Скупштине за протеклу годину
кроз реализацију Програма рада
Скупштине за 2019. годину
Предлагач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Колегиј Скупштине
Босанско-подрињског
кантона Горажде
Р о к:
IV тромјесечје
76. Презентација циљева и политика
Кантона за наредну годину
Предлагач: Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде
Обрађивач: Влада Босанско-подрињског
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Р о к:

кантона Горажде
IV тромјесечје

III - РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ
Ради што квалитетнијих коначних законских и других рјешења, Скупштина Кантона у својој унутрашњој
структури има изабрана одговарајућа
радна тијела.
Радна тијела Скупштине ће у
току цијеле године континуирано разматрати материјале и давати мишљења Скупштини, односно вршити послове који су им одређени Пословником
Скупштине.
Скупштина ће по указаној потреби доносити Одлуке о аутентичном
тумачењу закона и других аката које
доноси Скупштина.
IV - ЗАДАЦИ I ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Имајући у виду да је јавност рада један од основних постулата дјеловања ове Скупштине, а да би се у том
смислу мобилисале све снаге, односно
овлаштени заинтересовани субјекти,
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде доноси Програм рада за
2018. годину.
Од свих њих Скупштина Кантона очекује нове иницијативе и приједлоге током 2018. године, који ће се по
подношењу у Скупштину, по процедури прописаној Пословником Скупштине, уврштавати у дневни ред сједница и водити расправа о истим. За извршење утврђених задатака из Програма
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рада Скупштине задужена је, у принципу, Влада Кантона.
Утврђени задаци обавезују Владу Кантона, али је и не ограничавају у
иницирању и предузимању и других
мјера и активности у циљу реализације обавеза утврђених важећим прописима.
Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде је
отворен за грађане, привредна друштва и друга правна лица, стога ће Скупштина у току 2018. године разматрати по потреби и остале акте који нису
планирани овим Програмом, а за које
се укаже потреба и који буду поднесени у скупштинску процедуру од стране овлаштених предлагача, а чије разматрање буде од значаја за грађане
Босанско-подрињског кантона Горажде, односно уређење одређених питања из надлежности Кантона.
Влада Кантона, у својству предлагача и ресорна кантонална министарства, као и други кантонални органи управе, у својству носиоца израде
нормативно-правних те студијско-аналитичких и информационо-документационих аката који буду планирани у
Програму рада Скупштине за 2018. годину, дужни су да приликом припремања и израде, односно утврђивања
истих, узму у обзир изнесене ставове,
сугестије, примједбе и приједлоге посланика Скупштине изнесене у расправама приликом разматрања истих или
сличних аката у претходној години
или приликом ранијих разматрања,
као и раније закључке Скупштине донесене приликом ранијег разматрања
истих или сличних аката у претход-
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ним годинама, те закључке надлежних
сталних радних тијела Скупштине, са
посебним освртом на мјере и активности које су у тим закључцима и раније
разматраним актима предвиђени за
побољшање стања у одређеним областима, у смислу навођења онога што је
по истим у међувремену подузето, односно конкретно извршено, дајући кратак пресјек затеченог стања у одређеним областима, (у информацијама и
извјештајима).
Извјештаји, информације, предвиђене материјалним законима, Пословником Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде и другим прописима, који нису увршени у Програм рада Скупштине за 2018. годину,
биће кандидовани као тачке дневног
реда, по динамици предвиђеној материјалним прописима.
Овлаштени предлагачи, по Пословнику Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, задржавају
право измјене термина плана појединих тачака предвиђених у овом Програму.
V - ИЗБОРИ, ИМЕНОВАЊА,
ПОТВРЂIВАЊА, СМЈЕЊIВАЊА
I РАЗРЈЕШЕЊА
У складу са овлаштењима из
Устава, закона и Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, Скупштина ће на приједлог Комисије за избор и именовања, вршити
избор и именовање и разрјешење, односно потврду именовања, смјењивања и разрјешења.
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VI - РАЗМАТРАЊЕ ПИТАЊА
ИЗ АДЛЕЖНОСТИ
ПАРЛАМЕНТА БИХ,
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БИХ I ПИТАЊА ОСТВАРIВАЊА
МЕЂУКАНТОНАЛНЕ
I МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Скупштина ће по потреби у овом периоду разматрати материјале из
дјелокруга Парламента Босне и Херцеговине и Парламента Федерације Босне и Херцеговине, ради доношења мишљења, сугестија и приједлога, као и
питања за остваривање међукантоналне и међународне сарадње, као и материјале из заједничког дјелокруга кантона и других нивоа власти.
VII - СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Програм рада Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018. годину ступа на снагу даном објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-05-243/18
25.04.2018.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
СКУПШТИНЕ
Аида Обућа,с.р.

350
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 45. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17) и чланова 8, 17. и
18. Закона о новчаним подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босан-
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ско-подрињског кантона Горажде”, број: 4/13), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на 142. редовној сједници, одржаној дана 22.03.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма утрошка
средстава “Програм руралног развоја
за 2018. годину” утврђеног у Буџету
Министарства за привреду
на економском коду 614 300-ТЕК002Текући трансфери непрофитним
организацијама - рурални развој
за 2018. годину
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм утрошка средстава “Програм руралног развоја за 2018. годину”, утврђен
у Буџету Министарства за привреду
на економском коду 614 300-ТЕК002Текући трансфери непрофитним организацијама - рурални развој за 2018.
годину, у износу од 180.000,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је Програм из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-406/18
22.03.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.

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

350a)
На основу члана 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 13/17),
чланова 8, 17. и 18. Закона о новчаним
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 4/13) и Стратегије
развоја Босанско-подрињског кантона
Горажде за период 2016-2020. година
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 4/16), на
приједлог Министарства за привреду,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, д о н о с и:

развоја за 2018. годину“ утврђен у Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде на
економском коду 614 300 ТЕК 002 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој за 2018 годину“.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2018. до 31.12.2018. године
Буџетска позиција:
17. Министарство за привреду
Економски код:

Укупна вриједност Програма:
180.000,00 КМ
Одговорно лице:

1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

Назив Програма је Програм утрошка средстава „Програм руралног

Анес Салман

Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Расим Сијерчић
Контакт-телефон:

ПРОГРАМ
утрошка средстава „Програм
руралног развоја за 2018. годину“
утврђен у Буџету Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде на економском
коду 614 300 ТЕК002 - Текући
трансфери непрофитним
организацијама – Рурални развој
за 2018. годину

614 300

038 227 857

Контакт е-маил:
sektorzapoljoprivredu@bpkg.gov.bа
Интернет: www.mp.bpkg.gov.bа
ДАТУМ УСВАЈАЊА ПРОГРАМА: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са Законом о новчаним
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде донијела је Одлуку о усвајању Програма број: 03-14-406/18 од 22.03.2018. године
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(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 6/18).
2.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Сврха Програма

Сврха Програма је пружање подршке физичким лицима, мјесним заједницама путем јединица локалне самоуправе, јединицама локалне самоуправе и непрофитним организацијама
у области руралног развоја на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде који омогућавају развој руралног
подручја Босанско-подринског кантона Горажде, а у складу са Стратегијом
развоја Босанско-подрињског кантона
Горажде за период 2016-2020. година и
Законом о новчаним подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 4/13).
Програм за сврху има пружање
подршке економском, социјалном и
културном развоју руралних подручја
на начин који доприноси повећању
разноликости економских дјелатности,
упошљавању у руралним подручјима,
побољшању општих услова за остварење прихода и квалитете живота руралних заједница на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде, а све у
складу са мјерама и пројектним активностима из Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020. година.
Опис Програма
Програм руралног развоја има
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за циљ да унаприједи економски, социјални и културни положај у руралним подручјима Босанско-подрињског
кантона Горажде кроз подстицање мјера и финансирање пројеката и захтјева
који доприносе економском, социјалном и културном напредку руралних
подручја.
Програм ће омогућити инвестиције у пољопривредна газдинства,
инвестиције у руралну инфраструктуру, активности које се односе на очување и заштиту аутохтоних животињских врста.
Програм утрошка средстава
„Програм руралног развоја за 2018. годину“ на економском коду 614 300 –
Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(у даљем тексту: Програм), дефинише
битне елементе за доношење Програма од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као што су општи и посебни циљеви Програма, потребна средства за реализацију Програма, критерији за расподјелу средстава
(општи и посебни услови), корисници
средстава, потребан број радника за
провођење Програма и мониторинг,
процјена резултата те процјена непредвиђених расхода и издатака.
3.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА

Општи/основни циљ Програма
Основни циљ Програма је подстицање конкурентности у руралном

Број 6 – страна 956
развоју и заштита околине у руралним
подручјима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у складу са
Стратегијом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 20162020. година („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број:4/16) и Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број:4/13), који омогућавају
развој руралног подручја Босанско-подринског кантона Горажде.
Посеби/специфични циљеви Програма

Достизање сврхе и општег циља Програма планирана је кроз остваривање сљедећих посебних цлијева
Програма:
-

Подстицање конкурентности
руралног подручја;
Заштита околине у руралном
подручју.

Подстицање конкурентности руралног подручја
У складу са циљним мјерама из
Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 20162020. година: Подршка повећању обима и конкурентности пољопривредне
производње и примјена ЛЕАДЕР приступа у руралном развоју кроз подстицање конкурентности руралног подручја настоји се осигурати стабилан извор дохотка за пољопривредне произвођаче кроз повећање учешћа на тржишту, већу тржишну оријентацију, побољшање руралне инфраструктуре,
повећање економске активности млад-
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их пољопривредника. Кроз подстицање конкурентности настоји се постићи
побољшање инфраструктурних, технолошких и људских ресурса, чији су
резултати продуктивност и квалитет
производа, чиме се може постићи трајно повећање удјела на тржишту, што
води побољшању одрживости руралних економија и заједница на подручју
кантона.
Подршка ће се обезбиједити за
сљедеће врсте активности које могу
бити предложене за суфинансирање у
оквиру овог Програма:
a) инвестиције у пољопривредна
газдинстава:
- набавка пољопривредне механизације и опреме,
- изградња или реконструкција
шталских објеката.
б) рурална инфраструктура:
- санација некатегорисаних путева који повезују насељена мјеста, дијелове насељеног мјеста у
руралним подручјима те приступних путева до пољопривредних површина и газдинстава не
укључујући асфалтирање
- асфалтирање некатегорисаних
путева која повезују насељена
мјеста у руралним подручјима,
приступне путеве фармама и
сл.
- суфинансирање изградње и замјене уличне расвјете, водоводне, канализационе, комуникационе и друге инфраструктуре у
руралним подручјима
Заштита околине у руралном подручју

Други посебни циљ Програма,
а у складу са Стратегијом развоја Боса-
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нско-подрињског кантона Горажде за
период 2016-2020. година, огледаће се
у осигурању заштите околине у руралним подручјима гдје се настоји унаприједити околихски аспект, те заштитити и унаприједити стање биодиверзитета, очувању аутохтоних биљних и
животињских врста и уређење агро околине на начин који ће унаприједити
стање и вриједност околинских ресурса и њихова заштита кроз одрживо кориштење.
Подршка ће се обезбиједити за
сљедећу врсту активности која ће бити
предложена за суфинансирање у оквиру овог Програма:
a) активности које се односе на очување и заштиту аутохтоних
животињских врста кроз набавку опреме за очување и узгој
тих врста.
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Висина средстава за провођење Програма
Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом
Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:13/17),
на економском коду 614 300 ТЕК 002 Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој у износу
од 180.000,00 КМ.
Максимални буџет по компонентама
Програмом се утврђује висина,
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односно максимални износ средстава
за сваки посебни циљ Програма. Максимална висина средстава за појединачни циљ представља једну финансијску компоненту Програма. За сваки посебан циљ, односно за сваку финансијску компоненту Програма дефинисан
је сљедећи максимални буџет:
a) Подстицање конкурентности руралног подручја
Максимални буџет:

170.000 КМ

б) Заштита околине у руралним подручјима
Максимални буџет:
10.000 КМ
У оквиру првог циља руралног
развоја, тј. конкурентности руралног
подручја суфинансираће се сљедеће
компоненте односно активности.
У компонети инвестиције у пољопривредна газдинства реализоваће
се сљедеће активности:
-

набавка пољопривредне механизације и опреме;
изградња или реконструкција
шталских објеката.

У компонети инвестиције у
руралну инфраструктуру реализоваће
се сљедеће активности:
-

-

санација некатегорисаних путева који повезују насељена мјеста, дијелове насељеног мјеста у
руралним подручјима те приступних путева до пољопривредних површина и газдинстава не
укључујући асфалтирање,
асфалтирање некатегорисаних
путева који повезују насељена
мјеста у руралним подручјима,
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приступне путеве фармама и
сл.,
суфинансирање изградње и замјене уличне расвјете, водоводне, канализационе, комуникационе и друге инфраструктуре у
руралним подручјима.

оразума или меморандума између Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и владиних или не владиних
организација из области руралног развоја.

Корисници средстава: мјесне
заједнице путем јединица локалне самоуправе, јединице локалне самоуправе и непрофитне организације у области руралног развоја на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у
оквиру првог циља могу аплицирати
путем пројеката до укупног износа средстава до 150.000,00 КМ, а непрофитне организације и физичка лица путем захтјева до укупног износа до
20.000,00 КМ.

У случају потребе која се укаже
у току имплементације Програма, Министарство може направити редистрибуцију средстава са једне на другу компоненту, односно са једног посебног
циља на други посебан циљ у износу
до максимално 20 процената (20%) од
износа компоненте са које се средства
преносе. Редистрибуцију ових средстава Министарство ће извршити одлуком министра.

-

У оквиру другог циља руралног развоја, тј. заштита околине у руралним подручјима, суфинансираће се
сљедеће компоненте, односно активности до максималног износа 10.000,00
КМ:
-

активности које се односе на
очување и заштиту аутохтоних животињских врста кроз
набавку опреме за очување и
узгој тих врста.

Корисници средстава по овом
циљу су непрофитне организације које у свом дјелокругу рада проводе активности на очувању аутохтоних животињских врста.
Осим апликација корисника
путем пројеката и захтјева за средствима из овог Програма, средства се могу
користити и на основу закључених сп-

Редистрибуција средстава

У случају измјене укупне вриједности Програма, која је резултат измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења са других кодова или на друге кодове унутар Буџета Министарства и
преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду
ће вршити измјену и допуну Програма у складу са потребама на основу којих су донесене одлуке о преусмјеравању повећању или смањењу укупне вриједности Програма уз сагласност Владе.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Начин расподјеле средстава
Расподјела средстава вршиће се
додјелом државне помоћи у новцу за
активности и мјере које доприносе ост-
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варивању општег и посебних циљева
Програма и може бити додијељена једном или више пута у складу са одредбама овог Програма.
Расподјела средстава у случају
додјеле државне помоћи у новцу вршиће се на основу одобрених пројеката
и захтјева у складу са Програмом. Коначне одлуке о додјели државне помоћи за појединачне пројекте и захтјеве
из средстава овог Програма на приједлог Министарства за привреду доноси
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Уз пројекат је неопходно доставити сљедећу документацију: доказ о
регистрацији правног субјекта од надлежног органа за правна лица, потврду о упису у регистар газдинстава и
клијената, увјерење о измиреним пореским обавезама (изузимајући индиректне порезе), увјерење о порезној регистрацији - идентификациони број за
правна лица, увјерење о измиреним
порезима и доприносима за запосленике (уколико нема запослених доставља овјерену изјаву да нема запослених и неизмирених обавеза) за правна
лица, захтјев мјесне заједнице који је
неопходно да достави јединица локалне самоуправе, уколико јединица локалне самоуправе аплицира самостално
није потребан захтјев мјесне заједнице,
биланс стања и биланс успјеха овјерен
од стране надлежне пореске управе за
претходну годину и наративни финансијски извјештај за претходну годину
за непрофитне организације и потврда о отвореном жирорачуну.
Уз захтјев је неопходно доставити сљедећу документацију (физичка
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лица): потврда о упису у регистар газдинстава и клијената, увјерење о измиреним пореским обавезама (изузимајући индиректне порезе), потврда о отвореном жирорачуну.
Критерији за расподјелу средстава
Расподјела средстава за активности садржане у пројектима и захтјевима извршиће се сразмјерно доприносу у достизању општих и посебних
циљева Програма, очекиваних резултата Програма и других елемената за
расподјелу у складу са одредбама Програма.
Приликом одлучивања о расподјели средстава из претходног става
примјењиваће се критерији путем којих ће се оцјењивати битни аспекти утицаја активности предложене за суфинансирање из средстава Програма.
Критерији по основу којих ће се
вршити расподјела средстава Програма су:
Финансијски и организациони капацитети апликанта за провођење активности,
Усклађеност активности са сврхом, општим и посебним циљевима Програма,
Методологија провођења планиране
активности,
Допринос одрживом побољшању стања,
Трошковна ефикасност у провођењу
активности.
Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката и захтјева за средствима у складу са сваким
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посебним циљем Програма. Расподјела средстава вршиће се додјелом државне помоћи у новцу и она може бити
додијељена једном или више пута у складу са одредбама Програма.
Коначну сагласност на списак
корисника средстава државне помоћи
из овог Програма даје Влада Босанскоподрињског кантона Горажде.
Средства из овог Програма додјељиваће се у форми пројектног финансирања (плаћање унапријед).

ати њихов допринос остваривању циљева Програма на начин предвиђен
процедурама аплицирања, селекције,
евалуације и рангирања из Програма.
Општи услови и посебни услови
Општи услови за учествовање у Програму су:
-

-

Кандидовање приједлога пројекта и
захтјева за средствима
Приједлози пројеката и захтјева
за средствима достављају се након објављивања јавног позива, који се расписује у складу са одредбама Програма.
Приједлози пројеката и захтјева
се достављају за аплицирање на средства у оквиру првог и другог посебног
циља.
Приједлози захтјева достављају
се у оквиру првог посебног циља и то
у изузетним случајевима, ванредним
околностима и у случају финансирања једног или мањег броја активности
до лимита који је прописан за финансирање захтјева.
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката и захтјева објективно селектују и процијене.
Сви приједлози пројеката и захтјева се процјењују у складу са критеријима Програма којим ће се вреднов-

-

да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава, односно регистар клијената у складу
са Законом о пољопривреди
да имају производњу на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде или да крајњи корисници пројекта имају пољопривредну производњу на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
да имају регистрацију на простору Босанско-подрињског кантона Горажде

Посеби услови за учествовање у Програму:
-

-

-

да су намјенски утрошили средства одобрена од стране Владе
Босанско-подрињског кантона
у периоду од протекле три године, уколико им је таква помоћ додијељена
да су испунили уговорене обавезе по одобреним грантовима
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, уколико су их
добили у задње три буџетске
године
да нису користили новчана средства за исте или сличне намјене у периоду од протекле три
године из средстава овог Програма
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-

-

да немају неизмирених обавеза
за порезе и допринсе осим обавеза које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза
(изузимајући индиректне порезе)
корисници који нису испоштовали уговорене обавезе (нису намјенски утрошили дозначена средства, нису доставили
извјештаје о намјенском утрошку средстава у складу са потписаним уговором) не могу
аплицирати по овом Програму у наредне три године, као и
одговорно лице из тог правног субјекта у било којом другом правном субјекту

Кандидовање приједлога пројекта и
захтјева за средствима
Приједлози пројеката и захтјева
за средствима достављају се након доношења Програма од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и
објављеног јавног позива, који се расписује у складу са одредбама Програма.
Минимално један јавни позив
ће се расписати за све посебне циљеве
Програма.
Подношење приједлога пројекта и захтјева за средствима врши се искључиво на апликационим обрасцима
прописаним од стране Министарства
за привреду Босанско подрињског кантона Горажде.
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти приједлога пројеката и захтјева објективно селектују и процијене.
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Сви приједлози пројеката и захтјеви за средствима се процјењују у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
Процедуре аплицирања, селекције и
евалуације пројеката и захтјева за
средствима
Апликанти који у форми прописаној од стране Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде доставе приједлоге пројеката
и захтјева за средствима у роковима
предвиђеним Програмом имају статус
апликанта.
Јавни позив за циљеве Програма се расписује након стицања услова,
односно након доношења Програма
од стране Владе. Јавни позив минимално садржи сажетак сврхе, општег и посебних циљева, начин расподјеле и рокове за достављање апликација.
Јавни позив се објављује на интернет страници Владе Босанско-подрињског кантона и у једном или више
електронских медија.
Крајњи рок за објављивање јавних позива је 01. новембар 2018. године у 16:00 сати.
Отварање апликација и
административна провјера
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката и захтјева се проводи најкасније 30 дана од затварања јавног позива.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли ли-
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це које је доставило апликацију испуњава услове за добивање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма. Административну провјеру врши комисија Министарства за привреду. Комисија провјерава да ли апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

да је апликација достављена у
року и на начин предвиђен Програмом
да су достављени сви прилози
на начин предвиђен Програмом
да је апликација потпуна и исправно попуњена у складу са
прописаном формом

Уколико су ови услови испуњењи, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма.
Комисија може затражити од апликанта достављање додатне документације
уколико је очигледно да је документ
изостављен због случајне техничке грешке, што се може индиректно утврдити на основу преостале достављене
документације. Комисија може затражити допуну документације за максимално два општа услова или посебна
услова који су прописани Програмом.
У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
Евалуација достављених приједлога
пројеката и захтјева
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања приједлога пројеката и захтјева Министарство
формира комисију.
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Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
У евалуацији пројеката и захтјева комисија примјењује пет група индикатора и то:
-

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

Оцјењивање апликација
Евалуација апликација се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у
оквиру група и подгрупа. За сваку подгрупу комисија даје оцјену између 1 и
5 према сљедећим категоријама процјена:
1 - веома слабо;
2 - слабо;
3 - адекватно;
4 - добро;
5 - веома добро.
Свака оцјена се множи са коефицијентом који је за сваки индикатор
предвиђен у евалуационој скали. Максималан број бодова за пројекат износи 100.
Пројекти и захтјеви који имају
мање од 70 бодова се одбацују у првом
кругу селекције. Уколико је укупан резултат у поглављу Релевантност мањи
од 15, апликација се одбија без обзира
на добивен укупан максималан број
бодова.
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Уколико је укупан резултат у
поглављу Буџет и трошковна ефикасност мањи од 15, апликација се одбија
без обзира на добивен укупан максима
лан број бодова.
Комисија ће процјењивати вриједност индикатора. Приликом одређивања вриједности индикатора ком-

исија ће се придржавати приоритета,
финансијских критерија и начина рангирања који су прописани Програмом. Сви чланови комисије додјељују
оцјене, а укупан број бодова се добија
када се сума оцјена добивених од свих
чланова комисије подијели са бројем
чланова комисије.

Скала за евалуацију
КРИТЕРИЈ
1.

СКАЛА
Пројекти/захтјеви

Финансијски и оперативни капацитети апликанта

10

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању
пројектом/захтјевом

5

1.2. Процијењени ниво техничког и стручног знања и искуства неопходног за имплементацију пројеката/захтјева

5

2.

30

Релевантност

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, опште и
посебне циљеве Програма?

5x2

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритетне
активности у оквиру сваког посебног циља?

5x2

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате
Програма?

5x2

3. Методологија
3.1. Да ли активности у приједлогу пројекта/захтјева одговарајуће и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта/захтјева?
3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта/захтјева, конкретна
анализа проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентованог проблема те да ли су
на задовољавајући начин планирани расположиви ресурси апликанта који могу допринијети рјешавању проблема?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети
рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта/захтјеву?

10
5

5

25
5x2
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4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне мултипликативне ефекте на укупни рурални развој у Босанско-подрињском кантону Горажде?
4.3. 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 Програма у периоду од минимално три године?
5. Буџет и трошковна ефикасност

5

5x2
25

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

5x2

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

5x2

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

5

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА

Процедуре одобравања приједлога
пројеката и захтјева
Пројекте и захтјеве који су у процесу евалуације добили више од 70
бодова комисија рангира по броју освојених бодова.
У процесу одобравања комисија може увидом на терену провјерити
стање у погледу усклађености стварног стања са стањем наведеним у приједлогу пројекта или захтјева.
Након проведеног рангирања,
одобравају се сви најбоље рангирани
пројекти и захтјеви до висине расположивих средстава која су Програмом дефинисана за сваки појединачни циљ.
Сви најбоље рангирани пројекти и захтјеви за које постоје распложива средства имају статус одобрених пројеката и захтјева.

100

Приједлози пројеката и захтјева
који имају више од 70 бодова, али за
чије финансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних
средстава за Програм или доношења
одлуке о прерасподјели средстава у складу са одредбама Програма. У супротном, приједлог пројекта и захтјева се
одбија.
Одобрене пројекте и захтјеве
Министарство предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да
донесе одлуку о одобравању приједлога пројекта и захтјева који ће се суфинансирати средствима из Буџета Босанско-подрињског кантона – економски
код 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални
развој.
Уколико се одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде

30. април/травањ 2018.
одобрава износ гранта већи од 10.000
КМ, прије потписивања уговора, нацрт уговора доставља се кантоналном
правобраниоцу на мишљење.
У случају да је планирано суфинансирање пројекта и захтјева из Програма веће од 6.000 КМ, уз преднацрт
уговора подноси се и приједлог закључка Владе о давању сагласности министру за привреду за потписивање уговора.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и прибављеног мишљења Кантоналног правобранилаштва на нацрт уговора, приступа се потписивању уговора за суфинансирање пројекта и захтјева, о чему
се апликант обавјештава. Уговором се
дефинише начин имплементације пројекта, вријеме имплементације, обавезе корисника средстава и Министарства за привреду и начин обезбјеђења
инструмената за намјенски утрошак
средстава.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава су физичка лица, непрофитне организације,
мјесне заједнице путем јединице локалне самоуправе и јединице локалне самоуправе у области руралног развоја
на подручју Босанско подрињског кантона Горажде који омогућавају развој
руралног подручја Босанско-подрињског кантона Горажде, те који испуњавају опште и посебне услове Програма
из 2018. године и који су успјешно завршили процес аплицирања, селекције и евалуације и који су успјешно ра-
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нгирани за кориштење средстава из
овог Програма.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење вањских услуга за потребе израде базе
података регистра корисника.
На Програму ће бити ангажована лица на пословима комисија које се
формирају у складу са Програмом.
Чланови комисије за провођење активности на оцјењивању апликација не
могу бити чланови комисије за контролу реализације уговорених обавеза
по овом Програму. Комисије по овом
Програму се не плаћају.
Мониторинг имплементације Програма

Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма. У
циљу осигурања процјене резултата,
одабрани корисници су дужни након утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду
извјештај о проведеним активностима
које су одобрене за финансирање из
Програма.
Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Рурални развој
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врши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичних мониторинга имплементације пројеката те сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна
документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава (уплатнице, рачуни, фактуре, уговори и сл.)
У случају да резултати мониторинга укажу на значајни заостатак у
испуњавању уговорених обавеза, Министарство предлаже Влади доношење
одлуке о поврату додијељене државне
помоћи или преусмјеравање у складу
са одредбама Програма.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Преглед очекиваних резултата
Апликанти су дужни у приједлогу пројекта и захтјева навести специфичне резултате који су директно повезани са очекиваним резултатима овог Програма и морају бити мјерљиви
и јасно временски одређени.
Све апликације које се подносе
за финансирање из средстава Програма ће бити процијењиване у односу
на њихове очекиване резултате. Очекивани резултати приједлога пројеката и захтјева за средствима се процјењују у односу на очекиване резултате
Програма.
Очекивани резултати који су
предложени у приједлогу пројекта и
захтјева ће се користити за оцјену ква-

литете приједлога пројекта и захтјева и
њиховог доприноса остваривању циљева Програма, а такођер ће бити критериј за оцјену намјенског утрошка
средстава и испуњавања уговорених
обавеза по одобреним грантовима Министарства за привреду.
Мјерење резултата активности
ће се вршити на основу резултата мониторинга имплементације и резултата обиласком корисника на терену и
на основу писмених извјештаја корисника средстава.
У циљу осигурања процјене резултата Програма, одабрани корисници који су добили подршку дужни су
након утрошка одобрених средстава
доставити Министарству за привреду
извјештај о проведеним активностима
које су одобрене за финансирање из
Програма, са доказном документацијом .
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Непредвиђени расходи
Непредвиђени расходи могу се
појавити у случају повећане потражње
за подстицајним мјерама из Програма.
Непредвиђени расходи за остале Програмом предвиђене активности могу
се појавити само као резултат промјена унутар интерне структуре самог
Програма, али не и довести до повећања укупних непредвиђених расхода
Програма.
Ризици
Како би се смањили ризици у
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процесу имплементације Програма,
уведене су новине и у процесу селекције и мониторингу активности које су
подржане у оквиру овог Програма.
Новине се односе нау омогућавање службеницима теренске посјете и прикупљање додатних информација неопходних за процес селекције, те мониторинг у току саме имплементације
активности и мјера које су подржане
овим Програмом.
Апликанти су дужни планирати одговарајуће мјере које ће подузети
у случају остваривања ризика који могу утицати на остваривање циљева и
резултата који су предвиђени у активностима и мјерама за које су добили
подршку из овог Програма.
Број:03-14-406-1/18
27.03.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, својом Одлуком број: 03-14406/18 дана 22.03.2018. године усвојила
је Програм руралног развоја за 2018.
годину.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 8/15), Влада Босанско подрињског
кантона Горажде, на 143. телефонској
сједници, одржаној дана 23.03.2018.године, д о н о с и:
О Д Л У К У
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши набавку
20 тона дрвене пелети у складу
са ЗЈН-ом путем директног
споразума.
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Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско подрињског
кантона Горажде да изврши набавку
20 тона дрвене пелети у складу са ЗЈНом путем директног споразума.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у складу са одобреним оперативним планом за март
2018.године, економски код 613200 –
издаци за енергију.
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:03–14-380/18
23.03.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у вези са чланом 31. став (2) Закона о култури Босанско-подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 7/04), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.2018.
године, д о н о с и:
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Савјета за културу
Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
У Савјет за културу Босанскоподрињског кантона Горажде именују
се:
1. Алија Лапо, предсједник
2. Сеад Тафро, члан
3. Ади Џемиџић, члан
4. Елвира Агановић, члан
5. Алема Бајровић, члан
6. Мухидин Ђозо, члан
7. Арман Бешлија, члан
Члан 2.
Рад Савјета за културу Босанско–подрињског кантона Горажде вршиће се у складу са Одлуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде
о оснивању Савјета за културу Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-40-2110/17 од 29.12.2017. године.
Члан 3.
Именовање предсједника и чланова Савјета за културу Босанско–подрињског кантона Горажде врши се на
период од четири (4) године почев од
дана именовања.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном
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доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-40-466/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

353
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу Програма утрошка
средстава из Буџета Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт са економског кода 614 100 (КАН
001)–Текући трансфер за спорт за 2018.
годину, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
носиоцима спортских дјелатности
на нивоу Босанко-подрињског
кантона Горажде за додатне
програме
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у укупном износу од 4.900,00 КМ
носиоцима спортских дјелатности на
нивоу Босанко-подрињског кантона
Горажде за додатне програме и то:

Карате клуб
Учешће три такмичара на Балканском
„Холидеј”
првенству у каратеу за сениоре, Истанбул,
2.100,00 КМ
Горажде
Република Турска
Жирорачун Карате клуба „Холидеј” Горажде број: 1011400000153519, отворен код
Привредне банке
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Кошаркашки
Учешће у доигравању за улазак у виши ранг
клуб „Горажде”
2.800,00 КМ
такмичења
Горажде
Жирорачун Кошаркашког клуба „Горажде” Горажде број: 1011400000195617,
отворен код Привредне банке

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку,
културу и спорт са економског кода
614 100 (КАН 001) –Текући трансфер за
спорт за 2018.годину.

добијена средства по овој Одлуци дужани су у истом износу вратити Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт, а одлуку о томе ће
донијети Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде након подношења
извјештаја од стране Министарства за
образовање, младе, науку, културу и
спорт.

Члан 3.

Члан 5.

Корисници средстава дужни су
Министарству за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 10
(десет) дана од дана реализације средстава предати извијештај о утрошку
буџетских средстава за додатне програме носиоца спортских дјелатности
на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде са измиреним обавезама из
члана 1. ове Одлуке.
Извјештај се предаје на обрасцу
ДП-2, који је саставни дио Критерија
за финансирање спорта из јавних средстава којима се подстиче обављање
спортских дјелатности на нивоу Босанско-подрињског кантона Горажде
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 16/11,
3/12, 2/13 и 2/14).

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

Члан 2.

Члан 4.
Уколико корисници средстава
не утроше средства у сврху реализације активности из члана 1. ове Одлуке,

Број:03-14-445/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

354
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за расписивање
конкурса за попуну упражњеног
радног мјеста
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30. април/травањ 2018.
I

Члан 1.

Овом се Одлуком даје сагласност ЈУМСШ “Енвер Поздеровић” Горажде, за расписивање конкурса за попуну упражњеног радног мјеста, и то:

Овом се Одлуком даје сагласност вршиоцу овлаштења полицијског
комесара - начелнику Сектора униформисане полиције Управе полиције
Министарства за унутрашње послове
да, за потребе снабдијевања Полицијске станице Прача са сједиштем у општини Пале у Федерацији БиХ, покрене
директни поступак набавке течних горива за службена моторна возила од
привредног друштва које је регистровано за вршење испоруке овог енергента на подручју општине Пале у Федерацији БиХ, путем бензинске пумпе.

1. Секретар школе 1 извршилац,
пуно радно вријеме
На одређено радно вријеме до повратка запосленице са породиљског одсуства.
II
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће се објавити у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03-34-465/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

355
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у вези са потписаним Споразумом о провођењу поступка заједничке
јавне набавке, број: 03-14-1330-1/15 од
01.09.2015.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.
2018. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
течног горива за потребе Полицијске
станице Прача путем директног
споразума

Члан 2.
Са одабраним понуђачем потписати уговор за набавку горива, укупно процијењене вриједности од
4.500,00 КМ (без ПДВ-а), са периодом
важења уговора од 1 (једне) године.
Члан 3.
Средства потребна за реализацију Одлуке, обезбијеђена су у Буџету
Управе полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, на
економском коду 613500 - Издаци за
услуге превоза и горива.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Управа полиције Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу дан-

30. април/травањ 2018.
ом објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-460/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

356
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
- подрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и Одлуке Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број:03-14-2345
/08 од 17.10.2008.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
144. редовној сједници, одржаној дана
04.04.2018.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о висини потребних прихода
за задовољење стамбених потреба
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује висина мјесечних прихода које треба да
остварује породица да сама за себе обезбједи смјештај и то како слиједи:
-

породица са 1 чланом
приход од…............. 390,25 КМ
породица са 2 члана
приход од ………...... 580,50 КМ
породица са 3 члана
приход од ………...... 770,75 КМ
породица са 4 члана
приход од ………...... 961,00 КМ

За сваког наредног члана породице, износ се увећаваза 190,25 КМ.
Члан 2.
Висину прихода које остварују
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чланови породичног домаћинства утврђује надлежни градски и општински
стамбени орган по службеној дужнос-ти.
Члан 3.
Ова Одлука ће се усклађивати
сваких 6 (шест) мјесеци, зависно од висине просјечне плате на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
утврђене од стране надлежног органа
за статистику.
Члан 4.
Одлука важи за временски период од 01.01. до 30.06.2018. године.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-456/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједнmици, одржаној дана 04.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о финансирању пројекта „Надзор
над проведбом обавезних
имунизација на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
у 2018.години”

Број 6 – страна 972

30. април/травањ 2018.

Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде одобрава финансирање пројекта Јавне установе Завод за
јавно здравство Босанско-подрињског
кантона Горажде „Надзор над проведбом обавезних имунизација на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у 2018.години”, у износу од
10.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства за реализацију овог
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, на економском коду
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери
за здравство (од значаја за Кантон) за
2018.годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
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:03-14-455/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

358
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614100 (ЈАО 003) –
Текући трансфери за здравство (од значаја за Кантон) за 2018.годину, број:
08-37-321-2/18 од 05.03.2018. године (сагласност: Одлука Владе Босанско-подрињског кантона Горажде број: 03-14236/18 од 22.02.2018.године), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 144. редовној сједници, одржаној
дана 04.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за финансирање Пројекта „Надзор
над проведбом обавезних
имунизација на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
у 2018.години”
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 10.000,00 КМ (словима:десет хиљада конвертибилних марака) на име финансирања пројекта
„Надзор над проведбом обавезних имунизација на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде у 2018.години”, одобреног ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства у износу 10.000,00 КМ

30. април/травањ 2018.
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, са економског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући
трансфери за здравство (од значаја за
Кантон) за 2018.годину, а у корист ЈУ
Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде, на рачун
број: 1011400000178254 код ПБС филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, по достављању извјештаја за 2017.
годину.
Члан 4.
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359
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату
и накнаде за топли оброкза мјесец
МАРТ 2018. године
Члан 1.
Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама
и другим правним лицима која се финансирају из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, за мјесец МАРТ 2018.године, у износу од 371,00 КМ.

Обавезује се ЈУ Завод за јавно
здравство Босанско-подрињског кантона Горажде да, у складу са Програмом
утрошка, а по реализацији Пројекта,
Министарству за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
достави извјештај о намјенском утрошку средстава.

Запосленим лицима из члана 1.
ове Одлуке утврђује се накнада за исхрану у току рада (топли оброк), за мјесец МАРТ 2018. године, у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.

Члан 5.

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”.

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:03–14-455-1/18
04.04.2018.година
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Члан 2.

Број:03–14-452/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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360
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15) и члана 45. став 2. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 144. редовној сједници, одржаној
04.04.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама
Члан 1.
Даје се сагласност на Програм
утрошка средстава из Буџета Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину,
са економског кода 614300 – Текући
трансфери непрофитним организацијама, у износу од 15.000,00 КМ.
Члан 2.
Програм утрошка из члана 1.
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном

30. април/травањ 2018.
објављивања на службеној огласној табли Босанско-подрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-451/18
ПРЕМИЈЕР
04.04.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................

360а)
На основу члана 50. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде 2018. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 13/17), Министарство за финансије, утврђује:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за финансије, економски код 614300
– Текући трансфери непофитним
организацијама Буџета Босанскоподрињског кантона за 2018. годину
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је „Програм
утрошка средстава Министрарства за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде”, са економског кода 614
300 – Текући трансфери непрофитним
организацијама.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01 - 31.12.2018. године
Буџетска позиција: Текући трансфери непрофитним организацијама
Економски код:

614 300

30. април/травањ 2018.
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Укупна вриједност Програма:
15.000,00 КМ
Одговорно лице:
Нуџеим Џиханић, дипл.Ецц.
Позиција одговорног лица: Министар
за финансије Босанско-подрињског
кантона Горажде
Контакт лице за Програм:
Аднан Имшировић
Контакт-телефон:

038/228-705

Контакт е-маил:
ministarstvo.finansija@bpkg.gov.bа
Интернет:

www.bpkg.gov.bа

Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 50. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”), дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број: 03-14-451/18 од 04.04.2018.
године.
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Члан 1.
Сврха Програма је да се средства из
Буџета Босанско-подрињског кантона
за 2018.годину, Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући транфери непрофитним организацијама, користе за суфинансирање активности удружења са подручја Босанско-подрињског кантона у 2018. години.

Члан 2.
Висина средстава утврђених овим Програмом износи 15.000,00 КМ (словима: петнаест хиљада конвертибилних
марака).
Члан 3.
Извор средстава је Буџет Босанско-подрињског кантона за 2018. годину, Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама.
Члан 4.
Критерији – Средства се распоређују
у складу са Програмом рада Владе и
Министарства за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, Буџетом Босанско-подрињског кантона Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018. годину и Планом утрошка средстава Министарства, на који је сагласност дала Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде. Средства се распоређују на начин да се 80% средстава реализује путем јавног позива и 20% на
основу захтјева које одобрава министар за финансије, а оцјене и вредновање пројеката ће вршити именована комисија истарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Средства примају удружења која испуњавају критерије расподјеле средстава са позиције „Текући трансфери
непрофитним организацијама” за
2018.годину. У случају да су удружења
у својим апликацијама доставила не-
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тачне податке, на основу којих су остварили већи бодовни износ и већа новчана средства, а исте открије и утврди именована комисија, планирани
припадајући износи из Програма утрошка средстава „Текући трансфери
непрофитним организацијама” за
2018. годину неће се реализирати.
Члан 6.
Динамика расподјеле средстава
утврђиватће се мјесечно зависно од стања прихода у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 7.
За дистрибуцију одобрених средстава корисницима задужује се Министрство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Општи критерији за учествовање и
документација која се доставља приликом пријаве на јавни позив:
a) Попуњен образац за апликацију за финансирање/суфинансирање пројеката који садржи: назив пројекта, опис потреба, кратак опис пројекта, циљеви, циљне групе, план и трајање пројекта, особље и буџет;
б) Рјешење о регистрацији;
ц) Увјерење о пореској регистрацији – иденфикациони број;
д) Увјерење о измиреним пореским обавезама, а они предлагачи
који немају неизмирених обав-
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еза могу доставити овјерену изјаву код надлежног органа да немају неизмирених обавеза, којом то потврђују;
е) Увјерење о измиреним порезима
и доприносима за запосленике
(уколико има запосленика), а
они предлагачи који немају запослених могу доставити овјерену изјаву код надлежног органа да немају упослених, којом
то потврђују;
ф) Листа чланова удружења
Посебни критерији:
a) Да предложени пројекти едукативног карактера из области
финансија и да нису везани за
област из надлежности других
министарстава,
б) Да су предвиђени пројекти поднесени у предвиђеном року,
ц) Да се пројекат реализује на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и
д) Да вриједност пројекта не прелази износ средстава планираних у Буџету Министарства за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде
Бодовни критерији:
c) Хитност реализације пројекта
б) Квалитета пројекта
ц) Одрживост пројекта
д) Економичност пројекта
е) Број лица обухваћених пројектом
ф) Финансијски критериј
Корисници средстава
Су удружења која су регистрована у
Министарству правосуђа, а која имају
сједиште, дјелују, раде и имплементи-
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рају пројекте на подручју Кантона.
Процјена резултата
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде ће својим активним учешћем обезбиједити
праћење проведених активности и надзор над реализацијом пројекта.
Број:06-14-2168-1/18
МИНИСТАР
16.04.2018.године
Нуџеим Џиханић,с.р.
Горажде
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чима („Службене новине Федерације
БиХ”, број: 16/18).
II
У члану II Одлуке број „30” замјењује се бројем „36”.
III
У члану IV Одлуке број „30” замјењује се бројем „36”.
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IV

На основу чланова 23. и 24.
Закона о Влади Босанско–подрињског
кантона Горажде („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/15) и Колективног уговора
за службенике органа управе и судске
власти у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације
БиХ”, број:16/18), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.
2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о утврђивању
дужине трајања годишњег одмора
и одсуства са рада државних
службеника
I
У преамбули Одлуке о утврђивању дужине трајања годишњег одмора и одсуства са рада државних службеника („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
6/17) ријечи („Службене новине Федерације БиХ”, број: 23/00, 50/00,
97/13, 18/16 и 89/16) замјењују се рије-

Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде.
Број: 03–34-449/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачунаброј: 30/18
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду - Дирекција за цесте
Босанско-подрињског кантона Гораж-
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де, да изврши плаћање рачуна број:
30/18 од 07.02.2018.године на износ од
31.550,00 КМ, испостављеног од стране
привредног друштва „Окац” д.о.о.
Горажде по Уговору број: 03-14-18521/17 од 27.11.2017.године, а односи се
на другу траншу зимског одржавања
уговореног путног праваца за период
од 01.01 до 31.01.2018.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду Дирекција за цесте и Министарство за
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
из Буџета Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде - Дирекција за цесте, економски код
613700 - Издаци за текуће одржавање,
издвојена на подрачуну Дирекције за
цесте.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-443/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 46. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину („Службене

новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број: 13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
144. редовној сједници, одржаној дана
04.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм о измјенама и допунама
Програма „Подршке приватним
предузећима и подузетницима на
подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде” за 2018.годину
на економском коду 614500
– Субвенције приватним
предузећима и подузетницима
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм о измјенама и допунама програма „Подршке приватним предузећима и подузетницима на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде” у Босанско-подрињском
кантону Горажде за 2018.годину на економском коду 614500 – Субвенције
приватним предузећима и подузетницима у износу од 450.000 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
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јави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

Буџетска позиција: Субвенције приватним предузећима и подузетницима

Број:03–14-468/18
ПРЕМИЈЕР
04.04.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
...............................

Економски код:

363a)
На основу члана 46. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:13/17), Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”број: 10/12), Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде доноси:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614500 - Субвенције приватним
предузећима и подузетницима
ТАЧКА 1.
НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је: Програм о
измјенама и допунама Програма „Подршке приватним предузећима и подузетницима на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде” за
2018. годину (у даљем тексту: Програм о измјенама и допунама Програма).
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2018 - 31.12.2018.

614 500

Укупна вриједност Програма:
450.000. КМ
Одговорно лице:
Министар за привреду
Позиција одговорног лица:

Министар

Контакт лице за Програм:
Мелида Хаџиомеровић
Контакт-телефон:

+387-38-228-640

Контакт е-маил:
melida.hadziomerovic@bpkg.gov.bа
Интернет

www.mp.bpkg.gov.bа

Сагласност на Програм о измјенама и допунама Програма „Подршке
привстним предузећима и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде” за 2018.годину, у
складу са чланом 46. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17), дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-468/18 од
04.04.2018.године.
ТАЧКА 2.
(1) Овим Програмом мијења се Програм број: 04-14-369-2/18 од 09.03.
2018. године, тако што се из тачке
8.4 - Посебни услови за учествовање у Програму брише тачка и) која
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гласи: “– да нису користили подршку за исте или сличне намјене у
периоду од протекле три године из
средстава Буџета Министарства за
привреду”.
ТАЧКА 3.
Остале тачке Програма остају
непромијењене.
Број:04-14-369-10/18
06.04.2018.године
Горажде

МИНИСТАР
Анес Салман,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, Одлуком број: 03-14-468/18,
дана 04.04.2018. године.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Споразума ооснивању Економско-социјалног вијећа за територију
Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-05-273/06 од 17.02.2006.године и Анекса Споразума о оснивању Економско-социјалног вијећа Босанскоподрињског кантпна Горажде, број: 0305-470/18 од 04.04.2018.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној
дана 04.04.2018.године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању представника
Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде у Економскосоцијално вијеће Босанскоподрињског кантона
Горажде

I
Овим се Рјешењем врши именовање чланова Економско-социјалног
вијећа Босанско-подрињског кантона
Горажде испред Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, у саставу:
1. Премијер Босанско-подрињског кантона Горажде
2. Министар за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде
3. Секретар Владе Босаснко-подрињског кантона Горажде
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-471/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

365
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 88. Закона о заштити околине Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/05, 11/10 и 8/11), члана 50. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17), а
у складу са Планом утрошка средстава
Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018. годину, Влада Босанско-подрињ-
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ског кантона Горажде на 144. Редовној
сједници, одржаној дана 04.04.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде
са економског кода 614 300 - Текући
трансфери непрофитним
организацијама
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност на Програм утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно
уређење и заштиту околине Босанскоподрињског кантона Горажде са економског кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама са
планираним износом од 80.000,00 КМ,
који ће се у 2018. години утрошити за
финансирање или суфинансирање
пројеката из области заштите околине.
Члан 2.
Програм утрошка средстава из
члана 1. Одлуке саставни је дио ове
Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу дан-
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ом објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-474/18
ПРЕМИЈЕР
04.04.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
...............................

365a)
На основу члана 49. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:13/17), а у
складу са одредбама Закона о заштити
околине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/05, 11/10 и 8/11) и Планом утрошка средстава за 2018. годину, број:0914-67-2/18 од 05.03.2018. године, Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине утврђује:
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине
са економског кода 614 300
- Текући трансфери непрофитним
организацијама
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

Назив Програма је “Програм
утрошка средстава Министарства за
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде”, са економског кода
614 300 – Текући трансфери непрофи-
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тним организацијама.

2.

2.1. Сврха Програма

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01 – 31.12.2018. године
Буџетска позиција: Текући трансфери непрофитним организацијама
614 300

Економски код:

Укупна вриједност Програма:
80.000,00 КМ
Одговорно лице:
Слободан Јанковић, дипл.инг.грађ.
Позиција одговорног лица:
Министар за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде
Контакт лице за Програм:
Мубера Ушановић, дипл.инг.хем.
Контакт-телефон:

038 224 257

Контакт е-маил:
minurbanizam@bih.net.bа
Интернет:

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

www.bpkg.gov.bа

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ
Сагласност на овај Програм, у
складу са чланом 50. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, дала је
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде Одлуком број: 03-14-474/18 од
04.04.2018. године.

Сврха овог Програма утрошка
средстава је подршка пројектима непрофитних организација, односно финансијска подршка за имплементацију
приоритетних циљева и програмских
задатака Министарства из области заштите околине на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде у складу
са Приоритетним циљем 1. (Осигурати ефикасну успоставу и инструменте
имплементације мјера заштите околине и очувања природе) уоквиру Стратешког циља 3. (Осигурати одрживо
управљање околином и природним
ресурсима, те јачати комуналне инфраструктурне капацитете у Кантону)
Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 20162020. година. Такођер, сврха Програма
је да се, у складу са чланом 50. Закона
о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. Годину,
осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених на економском коду 614 300 – Текући трансфери
непрофитним организацијама.
2.2. Опис Програма
Програм утрошка средстава са
економског кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама
дефинише све кључне елементе имплементације планираних буџетских средстава како је то усвојено Програмом
рада Министарства за 2018.годину, као
што су: износ средстава, општи и посебни циљеви Програма, корисници средстава, критерији за расподјелу средстава, процјена резултата имплемента-
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
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чати комуналне инфраструктурне капацитете у кантону) Стратегије развоја
Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020.година, су:
-

Повећање и оснаживање учешћа организација цивилног друштва у процесу очувања, заштите и унапређивања стања околине, као и стварање бољих услова живота

-

Подстицање организованих акција невладиних организација
које се баве заштитом околине
(едукација, превенција, чишћење и санација околине, побољшања енергетске ефикасности
и сл.)

-

Уређење јавних површина (еко
зоне, еко паркови и сл.)

-

Подржавање програма заштите
различитих природних добара

3.1. Општи/основни циљ Програма
Основни циљ Програма је да се
кроз финансирање пројеката подстиче
развој организација цивилног друштва
које својим дјеловањем доприносе очувању, заштити и унапређивању стања
у области заштите околине, спречавању угрожавања здравља људи, као и
стварању бољих услова живота.
Овим Програмом ће се вршити
ефикасна имплементација Закона о заштити околине Босанско-подрињског
кантона Горажде. Споразумом о сарадњи између Савјета министара и невладиног сектора у БиХ предвиђена је
сарадња невладиног сектора са владама кантона на принципима споразума
који, између осталог, подразумијева и
подршку у финансирању и суфинансирању невладиног сектора.
3.2. Посебни/специфични циљеви
Програма
Посебни/специфични циљеви
овог Програма, дефинисани у складу
са члановима 85. и 87. Закона о заштити околине, Програмом рада Министарства за 2018. годину, Приоритетним циљем 1. (Осигурати ефикасну успоставу и инструменте имплементације мјера заштите околине и очувања
природе) у оквиру Стратешког циља
3. (Осигурати одрживо управљање околином и природним ресурсима, те ја-

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Укупна средства планирана Буџетом и Планом утрошка средстава
Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде за
имплементацију циљева из овог Програма износе 80.000,00 КМ, од чега је
50% од укупног износа средстава из
намјенских средстава са Подрачуна за
заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, а 50% је из средстава Буџета. Средства за програме и пројекте удружења додјељују се оним пројектима и програмима којима се остварују циљеви овог Програма утрошка
средстава.

30. април/травањ 2018.

Број 6 – страна 984
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Средства се распоређују у складу са Програмом рада Министарства
за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018. годину, Буџетом Министарства за 2018. годину и
Планом утрошка средстава Министарства за 2018. годину, на који је сагласност дала Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде Одлуком број: 03-14240/18 од 22.02.2018. године. Пројекти
и програми ће се подносити путем јавног позива и њихову оцјену, вредновање и предлагање коначних износа за
расподјелу средстава ће вршити именована комисија Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине Босанско-подрињског кантона Горажде. На основу извјештаја комисије формира се листа успјешних пројеката коју одлуком утврђује министар. Са листе успјешних пројеката Министарство током године предлаже Влади Кантона доношење одлука о исплати Пројеката водећи рачуна о редоследуПројеката на Листи и посебно о
ресположивости средстава у оперативним плановима. По овом Програму
могу се одобравати средства и интервентно по захтјеву у максималном износу од 20% од укупних средстава Програма одлуком министра, након што
комисија утврди да одређени пројекат
упућен по захтјеву испуњава опште и
посебне критерије прописане овим
Програмом.
Да би предложене пројектне активности биле финансиране/суфинансиране средствима планираним Програмом утрошка средстава Министар-

ства за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде, морају задовољити одређене критерије.
5.1. Општикритерији
Општи критерији за додјелу средстава за финансирање/суфинансирање поднесених пројеката су:
-

-

-

-

-

да предложени пројекат третира
област из надлежности рада Министарства
да су предложени пројекти поднесени у предвиђеном року (према датуму слања назначеном на пошиљци или пријемном печату Министарства)
да у склопу пријаве имају све потребне документе - прилоге потписане и овјерене од стране овлаштених лица, а неће се разматрати непотпуне и неисправно попуњене
пријаве и оне које не стигну у прописном року
да се пројекат реализује на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде и
да вриједност пројекта не прелази
износ средстава планираних за те
намјене у Буџету Министарства за
2018.годину, а у супротном, приједлог пројекта мора садржавати доказ да су већ обезбијеђена недостатна средства за његову реализацију
(суфинансирање).

5.2. Посебни критерији
Посебни критерији за одобрење средстава за финансирање/суфинансирање су:
-

да пројекат повећава и оснажује
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-

-

учешће организација цивилног
друштва у процесу очувања, заштите и унапређивања стања
околине, као и стварање бољих
услова живота;
да пројекат подстиче организоване акције невладиних организација које се баве заштитом
околине (едукација, превенција, чишћење и санација околине, побољшање енергетске ефикасности и сл.);
да пројекат доприноси уређењу
јавних површина (еко-зоне, екопаркови и сл.);
да предложени пројекат доприноси заштити различитих природних добара и
да се предложени програм реализује уз помоћ више суфинансијера.

5.3. Бодовни критерији
Министарство ће путем комисије вршити процјену поднесених пројекта и програма оцјенама од 1 до 5 према сљедећим критеријима:
-

-

Хитност реализације пројекта
Дугорочност ефеката пројекта
Квалитет пројекта, у смислу детаљног образложења његове реализације и трошкова
Одрживост пројекта у смислу
континуитета пројекних активности у будућности,
Економичност пројекта
Број лица обухваћених програмом, односно да ће корист од
његове реализације имати више
лица
Финансијски критериј (финансирање или суфинансирање/
пројекти којима се предвиђа су-
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финансирање ће бити оцијењени већом оцјеном)
5.4. Критерији неприхватљивости
за учешће у Програму
Приликом процјене неће се разматрати пројекти и програми:
-

-

који се искључиво базирају на
инвестицијским улагањима, изградњи и адаптацији објеката и
куповини опреме
удружења чији су пројекти и
програми претходно финансирани из средстава Буџета Министарства, а за које нису достављени извјештаји о реализацији

5.5. У случају истог броја бодова, редосљед приоритета за додјелу
средстава одредиће се по областима које су предмет пројекта, како слиједи:
I
II
III
IV

- приоритет инфраструктурни
пројекти везани за област екологије (управљање отпадом)
- приоритет пројекти из области
екологије (уклањање дивљих
депонија и сл.)
- приоритет пројекти из области
становања (утопљавање објеката)
- приоритет пројекти из области
урбанизма (еко-зоне, еко-паркови)

6. КОРИСНИЦИСРЕДСТАВА
Корисници средстава су удружења која су регистрована у Министарству правосуђа и управе Босанско-подрињскогкантона Горажде, као и орга-

30. април/травањ 2018.

Број 6 – страна 986
низације и удружења која су регистрована у складу са законом на ентитетском или државном нивоу, а која имају
сједиште, дјелују, раде и имплементирају пројекте на подручју кантона. Корисници средстава требају обезбиједити видљивост, промоцију, кориштење
и ширење резултата овог Програма.
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ
За провођење овог Програма
утрошка средстава, имплементацију
планираних средстава и мониторинг
утрошка средстава надлежни су упосленици Министартва за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине и исти не захтијева ангажман додатног броја радника.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекују
се сљедећи резултати: повећање и оснаживање учешћа организација цивилног друштва у процесу очувања, заштите и унапређивања стања околине,
стварања бољих услова живота, организованих акција (едукација, превенција, чишћење и санација околине, уређење јавних површина, побољшања
енергетске ефикасности и сл.), одржавање програма заштите развоја различитих природних добара. По окончању пројеката корисници средстава су
дужни доставити извјештаје о реализацији пројеката и утрошку средстава.
Министарство за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околи-

не ће својим активним учешћем обезбиједити праћење проведених активности, надзор над реализацијом пројеката и контролу намјенског утрошка
средстава. У складу са законским прописима, важну улогу у надзору намјенског трошења средстава имаће и Уред за ревизију и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА ИРИЗИКА
Не процјењује се могућност непредвиђених расхода, а ризик за имплементацију програма је евентуална
немогућност осигурања прихода због
недовољног прилива средстава.
Број: 09-14-135-2/18 М И Н И С Т А Р
11.04.2018.године Слободан Јанковић,с.р.
Горажде

366
На основу члана 23. Закона о
Влади Босансо-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског Горажде” број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности премијеру
Босанско-подрињског кантона
Горажде за потписивање Споразума
о подјели трошкова
на пројекту„Зелени економски
развој - Повећање енергетске
ефикасности два јавна објектау
Босанско-подрињском кантону
Горажде”
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Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде да са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) потпише споразум о подјели трошкова
на пројекту „Зелени економски развој
- Повећање енергетске ефикасности
два јавна објекта у Босанско-подрињском кантону Горажде”.
Члан 2.
Прије потписивања споразума
о подјели трошкова на пројекту „Зелени економски развој - Повећање енергетске ефикасности два јавна објекта у
Босанско-подрињском кантону Горажде” прибавиће се позитивно мишљење
кантоналног правобраниоца на исти.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на огласној табли Босанскоподрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде”.
Број:03–14-47518
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

367
На основу члана 23. Закона о
Влади Босансо-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског Горажде” број: 8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.2018.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности премијеру
Босанско-подрињског кантона
Горажде за потписивање Споразума
о реализацији пројекта повећавања
енергетске ефикасности објекта
Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона
Горажде и заједничком
финансирању
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде да са Заводом здравственог осигурања Босанско-подрињског
кантона потпише споразум о реализацији пројекта повећавања енергетске
ефикасности објекта Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде и заједничком финансирању.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објаве на огласној табли Босанскоподрињског кантона Горажде, а накнадно ће да се објави у „Службеним
новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-476/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број
8/15), члана 17. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ”, број:
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39/14), Споразума о провођењу поступка заједничке јавне набавке кантоналних органа управе, дирекција, агенција и служби, број: 03-14-1330-1/15 од
01.09.2015.године (Владин број), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној дана 04.04.2018.године, д о н о с и:

Члан 4.

ОДЛУКУ
о утврђивању Плана набавки
за заједничке јавне набавке које
проводи Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком утврђује План
набавки за заједничке јавне набавке
које проводи Влада Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину.
Члан 2.
План набавки из претходног
члана сачињен је у складу са усвојеним
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину.
Члан 3.
План набавки за заједничке јавне набавке за 2018.годину подложан
је измјенама, а у складу са потребама
уговорних органа.
Измјена и/или допуна Плана
набавки за заједничке набавке врши се
на начин да Влада Босанско-подрињског кантона Горажде доноси одлуку о
измјени и/или допуни Плана набавки,
а у ком случају, таква измјена и/или
допуна Плана набавки постаје саставни дио ове Одлуке.

Извод из Плана набавки за заједничке јавне набавке за 2018.годину ће
бити објављен на веб-страници Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде (www.bpkg.gov.bа), у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама.
Члан 5.
План набавки за заједничке јавне набавке које проводи Влада Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018. годину налази се у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.
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”.
Образложење
Овом се Одлуком утврђују стандардизоване робе и услуге, које су заједничка потреба више уговорних органа, а чија набавка се планира реализовати у току 2018.године. У складу са
чланом 17. Закона о јавним набавкама,
уговорни орган може започети поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у плану набавки или када уговорни орган донесе посебну одлуку о
покретању поступка јавне набавке, те
мора објавити план набавки чија је
вриједност већа од вриједности утврђених у члану 14. став (1) наведеног
Закона, на својој интернетској страници, и то најкасније у року од 60 дана
од дана усвајања буџета. Буџет Боса-
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нско-подрињског кантона Горажде усвојен је дана 26.12.2017.године и објављен у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17, па је због свега наведеног, а
ради транспарентности у раду уговорних органа, донесена ова Одлука.
Број:03–14-478/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2018. годину (“Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде, број: 13/17), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 144. редовној сједници, одржаној
дана 04.04.2018. године, д о н о с и:
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400,00 КМ, као финансијска помоћ
при за уплату одбране магистарског рада.
Средства уплатити на рачун број:
186 261 033 266 5516, отворен код
Зираат банке.
-

Дамир Хоџић у износу од 200,00
КМ, као финансијска помоћ због
лоше материјалне ситуације.
Средства уплатити на рачун број:
1322602013420586, отворен код НЛБ
банке д.д. Сарајево експозитура
Горажде.
Члан 2.

За реализацију Одлуке задужује
се Министарство за финансије, а средства су планирана у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 600 000 - Текућа буџетка резерва, а теретиће се економски
код 614 200 – БАЛ 006 - Текући трансфери појединцима.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају
сљедеће једнократне новчане помоћи:
-

-

Анес Мићивода у износу од 800,00
КМ, као финансијска помоћ при
полагању возачког испита.
Средства уплатити на рачун број:
101-140-6000733375, отворен код
Привредне банке Сарајево, филијала Горажде.
Адмир Хусеиновић у износу од

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:03–14-488/18
04.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу чланова 23. и 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број:8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 145. редовној
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сједници, одржаној дана 16.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник
о условима које морају испуњавати
здравствене установе које ће
обављати здравствене прегледе
и начину обављања здравствених
прегледа за утврђивање здравствене
способности за држање и ношење
оружја, те другим питањима од
значаја за утврђивање здравствене
способности и издавање љекарског
увјерења о здравственој способности
за држање и ношење оружја

371
На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/05), а у складу са члановима 16. и 78. став 2. Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:
10/17), министар за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде, у сарадњи са Министарством
за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о условима које морају испуњавати
здравствене установе које ће обављати
здравствене прегледе и начину обављања здравствених прегледа за утврђивање здравствене способности за држање и ношење оружја, те другим питањима од значаја за утврђивање здравствене способности и издавање љекарског увјерења о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у „Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”.
Број:03-37-555/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.

ПРАВИЛНИК
о условима које морају испуњавати
здравствене установе које ће
обављати здравствене прегледе
и начину обављања здравствених
прегледа за утврђивање здравствене
способности за држање и ношење
оружја, те другим питањима од
значаја за утврђивање здравствене
способности и издавање љекарског
увјерења о здравственој способности
за држање и ношење оружја
Члан 1.
(Предмет)
Овим се Правилником прописују услови које морају испуњавати здравствене установе које ће обављати
здравствене прегледе којима се утврђује здравствена способност за држање
и ношење оружја, начин и поступак
обављања здравствених прегледа, попис болести и здравствених стања која
лице чине неспособном за држање и
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ношење оружја, начин вођења евиденције и медицинске документације и садржај увјерења о извршеном здравственом прегледу, надлежност, састав и
начин рада здравствених комисија и
накнаде у вези са утврђивањем здравствене способности.
Члан 2.
(Здравствене установе)
(2) Здравствени прегледи се могу обављати у здравственим установама
које испуњавају услове прописане
овим Правилником.
(3) У складу са чланом 14. став (1) Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције („Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 10/17) (у даљњем тексту: Закон), увјерење о здравственој способности за држање
и ношење оружја издаје овлаштена
здравствена установа која испуњава услове у складу са овим Правилником.
(4) У вези са чланом 14. став (1) Закона,
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско–подрињског кантона Горажде, на захтјев здравствене установе, издаје овлаштење у
форми рјешења, након што утврди
испуњавање услова прописаних
овим Правилником, а што установа претходно уз захтјев документује релевантном документацијом којом се доказује испуњавање потребних услова.
Члан 3.
(Уређаји и опрема за преглед)
Здравствене установе које обав-
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љају здравствене прегледе лица за држање и ношење оружја морају имати
сљедеће уређаје и опрему:
-

апарат за мјерење притиска
фонендоскоп
лежај за преглед
вагу
висиномјер
комбур-тест
микроскоп
пипете по Вестергрину
фокус-лампу
Хартнаково повећало
двије врсте псеудоизокроматских таблица
електрични офталмоскоп
план-огледало или ретионоскоп
оптотипи за испитивање видне
оштрине на даљину
ормарић с корекцијским стаклима
ортхоретер или сличан апарат
батеријску лампу
чекић за испитивање рефлекса
прибор за испитивање површинског и дубинског осјета
батерију тестова за испитивање
интелектуалних способности
упитнике и инвентаре личности
спортски сат
Члан 4.
(Првостепена Комисија)

(1) У здравственим установама здравствене прегледе за држање и ношење оружја обавља првостепена здравствена комисија (у даљем тексту:
првостепена комисија).
(2) Првостепену комисију именује руководилац здравствене установе, а
састоји се од четири члана и то:
-

специјалисте медицине рада
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-

или љекара опште/породичне
медицине,
специјалисте за очне болести,
специјалисте
неуропсихијатра/психијатра,
психолога.
Члан 5.
(Здравствени преглед)

Здравствени преглед за утврђивање здравствене способности за држање и ношење оружја обухвата:
а)

б)

ц)

д)

е)

у општем дијелу - породичну
анамнезу, личну анамнезу, комплетан статус, мјерење висине,
тежине и крвног притиска, оријентационо испитивање слуха
и равнотеже;
у специјалистичком прегледу
очију - испитивање видних функција на ортхоретеру или сличном апарату и оптотипима,
испитивање прозирних средина ока, преглед очне позадине
и испитивање боја псеудоисокроматским таблицама;
у неуролошком прегледу – анамнезу и физикални преглед главе, врата, кранијалних живаца,
екстремитета, моторике, рефлекса, сензибилитета, говора, писања и краљежнице;
у психијатријском прегледу– вањски аспект, контакт, свијет,
оријентацију, психомоторику,
мишљење, афективитет, пажњу, вољу, интелект, мнестичке
функције, знање и информисаност, нагонске реакције, социјалне мотивације и адаптацију;
у психологијском прегледу– испитивање интелектуалних спо-
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собности тестовима интелигенције, црта личности, тестовима
личности и интервју.
Члан 6.
(Рад првостепене комисије)
(1) Првостепена комисија у поступку
оцјене здравствене способности може консултовати и друге докторе
медицине одређене специјалности.
(2) Првостепена комисија у поступку
из става (1) овог члана овлаштена је
да прибавља одговарајућу документацију која се односи на здравствено стање подносиоца захтјева, а
која може бити релевантна за давање мишљења о здравственој способности, а обавезна је консултовати
доктора породичне медицине који
води здравствени картон лица које
се подвргава здравственом прегледу.
(3) На основу мишљења појединих чланова првостепене комисије, даје се
закључно мишљење о способности
лица за држање и ношење оружја,
које потписују сви чланови првостепене комисије.
Члан 7.
(Издавање увјерења)
Увјерење о здравственој способности за држање и ношење оружја издаје здравствена установа на основу
мишљења првостепене комисије, односно мишљења другостепене комисије.
Члан 8.
(Болести и здравствена стања која
лице чине неспособном за држање
и ношење оружја)
(1) Лице које жели посједовати оружје
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сматра се према овоме Правилнику
способним за држање и ношење
оружја, ако не болује од ових болести, односно ако нема неку од ових
повреда или мана:
а) комбинована или у јачем степену изражена и самостална ненормална психичка стања и болести, што се манифестују као интелектуална инсуфицијенција, сметње, смањење или одсутност
пажње и концентрације, психомоторна или сензомоторна успореност и некоординираност, у
већем степену изражена девијација личности;
б) деменције свих етиологија;
ц) акутне психозе, без обзира на етиологију, или хроничне психозе
с израженимрезидуалним или
регресивним промјенама;
д) изражене промјене у афективној
и морално-етичкој сфери психопатске личности које утичу на
сигурно руковање оружјем;
е) изражени неуротски поремећаји
који утјечу на сигурно руковање
оружјем;
ф) алкохолизам, осим у медицински контролисаним случајевима
апстиненције од најмање 6 мјесеци и ако нема психичких промјена или неуролошких компликација;
г) токсикоманија, осим у медицински контролираним случајевима
апстиненције од најмање 12 мјесеци и ако нема психичких промјена или неуролошких компликација;
х) стања и болести које се манифестују поремећајима координације, ригором, тремором, хореати-
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и)

ј)

к)
л)

м)

н)

о)

п)

чним и атетотичним покретима
(sclerosis multiplex M. Wilson, M.
Parkinson итд.);
сви облици епилепсије и други
поремећаји свијести осим медицински контролираних случајева у којима се без терапије напади не појављују најмање двије
године;
неуролошка стања, болести,
озљеде те аномалије живаца и
мишића које утичу на сигурно
руковање оружја;
малигни тумори централног
нервног система према локализацији и хистолошком налазу;
стање након повреде мозга, са
психичким и неуролошким посљедицама које утјечу на сигурно руковање оружјем;
стања након повреде мозга с
израженим неуролошким знацима и симптомима који сами по
себи нису сметња за сигурно
руковање оружјем до 6 мјесеци
од озљеде;
неспецифичне и специфичне
упале, односно болести централног нервног система, у току
болести и 6 мјесеци након изљечења;
атеросклероза мозга у израженом стадију с поремећајима који
угрожавају сигурно руковање
оружјем;
луетичне болести централног
нервног система с поремећајима који угрожавају сигурно руковање оружјем.

(2) Стања и болести органа вида:
а) болести или мане органа вида
које функцију вида поремећав-
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ају толико да могу угрозити сигурно руковање оружјем;
б) оштрина вида, коригована или
некоригована, не смије бити
мања у зброју на оба ока од 0,8,
а боље око мора имати визус
0,5. У такву случају видно поље
мора бити потпуно риормално;
ц) оштећење видног поља према
сљедећим критеријима: допушта се темпорално сужење од 20",
а да се при томе елиминира утицај монокуларних скотома.
(3) Стања и болести органа равнотеже
и слуха:
а) болести вестибуларног апарата с
поремећајима равнотеже.
(4) Стања и болести срца и крвних судова:
а) тешки случајеви болести коронарних крвних судова, с учесталим нападима ангине пекторис;
б) стање након инфаркта миокарда, без ангинозних сметњи или
знакова поремећаја ритма, до 6
мјесеци;
ц) болести срца које могу довести
до промјене ритма и синкопалног стања;
д) урођене и стечене срчане мане
са знацима декомпензације;
е) урођене и стечене болести великих крвних судова са знацима
декомпензације;
ф) комплетни срчани блок, осим
инпланктованога електронског
стимулатора (пејс-мејкер);
г) хронично плућно срце са знацима декомпензације;
х) стање након перикардитиса са
знацима констрикције;

и) хипертонична болест с дијастолним притиском вишим од 120
мм Хг, са знацима оштећења
крвних жилица ока, мозга, срца
или бубрега;
(5) Стања и болести респираторног
система:
а) Болести које изазивају тешку респираторну, кардиореспираторну или срчану инсуфицијенцију (хронични бронхитис с тешким емфиземом, тешки облик
бронхијалне астме и сл.)
(6) Болести гастроинтестиналнога и
уринарног система:
а) Тешке болести јетре или бубрега због којих могу наступити колике, односно коматозна стања.
(7) Болести ендокриног система:
а) дијабетес мелитус комплициран
очним, нервним или кардиоваскуларним поремећајима и некомпензираном ацидозом;
б) хипертиреоидозе тежег облика,
с окулобулбаториним синдромом или компликацијама кардиоваскуларног система;
ц) тешки облици хипертиреоидозе
праћени брадипсихијом;
д) хипер - и хипо аденокортицизам
у тешким облицима.
(8) Болести крвног система:
-

Малигне хемопатије и ретикулозе, осим ако љекар специјалист хемотолог изричито не нагласи да је лице способно за сигурно руковање оружјем.
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Члан 9.
(Промјена здравствене способности)
(1) У складу са чланом 15. Закона, љекар породичне медицине, свака здравствена установа, и сваки други
љекар који има сазнања о промјени
здравственог стања или току лијечења власника оружја, а које утјече
на здравствену способност за држање и ношење оружја, дужан је одмах по сазнању за такву промјену
обавијестити надлежну полицијску
управу или најближу полицијску
станицу.
(2) Здравствена установа, љекар породичне медицине и сваки други љекар из става (1) овог члана обавјештава полицијску управу или најближу полицијску станицу на обрасцу број 2, који се налази у прилогу
овог Правилника и чини његов саставни дио.
Члан 10.
(Евиденције)
(1) Здравствене установе које обављају
здравствене прегледе лица за држање и ношење оружја обвезне су водити посебну евиденцију образаца
и чувати медицинску документацију свих лица прегледаних ради
издавања увјерења о здравственој
способности за држање и ношење
оружја.
(2) Посебну евиденцију из става (1) овог члана чине:
1. Здравствени картон лица које
посједује оружје (образац број
1);
б) Обавјест о промјени здравственог стања лица које посједује оружје (образац број 2);
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ц) Увјерење о извршеном здравственом прегледу (образац број 3).
(3) Обрасци евиденције из става (2) овог члана саставни су дио овог Правилника.
(4) Медицинска се документација у вези са издавањем здравственог увјерења (захтјев за издавање здравственог увјерења, љекарски налази,
налази психолога, лабораторијски,
рендгенски и други налази и документи) чува у здравственој установи под бројем евиденције издатих
здравствених увјерења.
Члан 11.
(Другостепена комисија)
(1) Против мишљења првостепене комисије о здравственој способности
за држање и ношење оружја лице
која није задовољно оцјеном може
изјавити жалбу другостепеној здравственој комисији (у даљем тексту:
другостепена комисија), коју, у складу са чланом 14. став 3. Закона,
именује министар за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде.
(2) Услови за састав и именовање другостепене комисије су исти као и за
састав првостепене комисије, с тим
да љекари који су учествовали у раду првостепене комисије не могу
учествовати у раду другостепене
комисије.
(3) Оцјена другостепене комисије је
коначна.
Члан 12.
(Праћење рада првостепене комисије)
Другостепена комисија обавез-
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на је пратити рад првостепене комисије у здравственим установама и усклађивати њихове критерије у раду.

у свим здравственим установама овлаштеним за обављање здравствених прегледа.

Члан 13.
(Ванредни преглед)

Члан 15.
(Цијена прегледа)

(1) Власника оружја за којег се оправдано сумња, односно за којега је поднесена пријава надлежне здравствене установе или другог надлежног
тијела да више није здравствено способан за држање и ношење оружја, полицијска управа ће упутити
на ванредни здравствени преглед,
о чему доноси рјешење.
(2) Власник оружја из става (1) овог члана обваезан је у року од 30 дана од
дана пријема рјешења о упућивању на ванредни здравствени преглед доставити полицијској управи
увјерење о здравственој способности за држање и ношење оружја.
(3) Трошкове здравственог прегледа
власника оружја из става (1) овога
члана који је проглашен здравствено способним за држање и ношење
оружја, у складу са чланом 15. став
4. Закона сноси Управа полиције
Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
(4) Власник оружја из става (1) овог члана за којег се на ванредном здравственом прегледу утврди да није
здравствено способан за држање и
ношење оружја, сам сноси трошкове ванредног здравственог прегледа.

(1) Накнаду здравственог прегледа плаћају сами грађани који желе држати и носити оружје, док за раднике
који обављају заштиту имовине накнаду плаћају правна лица која их
шаљу на преглед.
(2) Цијену накнаде здравствених прегледа за држање и ношење оружја
одредиће министар за социјалну
политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде посебним рјешењем.

Члан 14.
(Критерији)
Критерији за оцјењивање здравствене способности за држање и ношење оружја требају бити уједначени

Члан 16.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу
даном објаве у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:08-37-2061-9/17
МИНИСТРИЦА
19.04.2018.године
Сабира Бешлија,с.р.
Горажде
..............................
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Obrazac 2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(naziv zdravstvene ustanove)
Broj: ___________________________

________________________________
(mjesto i datum)

OBAVJEST O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA OSOBE
KOJA POSJEDUJE ORUŽJE

POLICIJSKOJ UPRAVI _______________________________________

Ljekarskim pregledom kod __________________________________________________
(ime, ime oca, prezime)
rođen-a __________ godine u _______________ stalno nastanjen-a u____________________

_______________________________________________________________________
utvrđena je promjena zdravstvenog stanja sljedećim dijagnozama:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Na osnovu odredbi članova 5, 8. i 9. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati zdravstvene
ustanove koje će obavljati zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda za
utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima od značaja
za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti i izdavanje ljekarskog uvjerenja o zdravstvenoj
sposobnosti za držanje i nošenje oružja („Službene novine Bosansko-podrinjskog kanton
Goražde, broj: 6/18), imenovani-a NIJE SPOSOBAN za držanje ili za držanje i nošenje oružja.

____________________________
potpis ljekara
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Obrazac 3
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(naziv zdravstvene ustanove)
Broj: ___________________________
________________________________
(mjesto i datum)
Na osnovu člana 14. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije („Službene novine
BPK Goražde, broj: 10/17), a u skladu sa odredbama članova 4, 5, 6, 7. i 11. Pravilnika o
uslovima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje će obavljati zdravstvene preglede i
načinu obavljanja zdravstvenih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i
nošenje oružja, te drugim pitanjima od značaja za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti i izdavanje
ljekarskog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja („Službene novine
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 6/18), zdravstvena komisija:
______________________________________________________________________________
(naziv medicinske ustanove)
povodom izvršenog zdravstvenog pregleda ___________________________________________
(ime, ime oca i prezime)
rođen-a ________________ godine u ________________________________________________
stalno nastanjen-a u ______________________________________________________________
radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenja oružja, izdaje:
U V J E R E NJ E
Potvrđuje se da je _______________________________________________________________
(ime, ime oca i prezime)
iz ____________________________________________________________________________
zdravstveno sposoban/-a - nesposoban/-na ____________________________________________
______________________________________________________________________________
Uvjerenje se izdaje u svrhu ________________________________________________________
Lice koje je nezadovoljno0 ocjenom ove komisije može podnijeti zahtjev da se uputi na pregled
drugostepenoj komisiji ___________________________________________________________
u roku od 15 dana od prijema ovog uvjerenja.
Predsjednik komisije:
________________________________
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ица Горажде.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о прихватању пројекта „Успостава
дијализног центра у Горажду при
ЈЗУ Кантонална болница Горажде”
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде прихвата пројекат „Успостава дијализног центра у Горажду
при ЈЗУ Кантонална болница Горажде”, предложен од Министарства за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Задужује се ЈЗУ Кантонална болница Горажде да проведе потребну
законом прописану процедуру за успоставу дијализног центра на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде. По окончању исте накнадно ће се
одобрити финансирање Пројекта „Успостава дијализног центра у Горажду
при ЈЗУ Кантонална болница Горажде”.

Члан 4.
Средства за реализацију овог
Пројекта обезбијеђена су у Буџету
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину, на економском коду
615100 Капитални трансфери за здравство (од значаја за Кантон) за 2018.годину и исти ће се финансирати до висине одобрених средстава у Буџету.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број: 03-14-518/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 10. став 3. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 13/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде,
на 145. редовној сједници, одржаној
дана 16.04.2018. године, д о н о с и:

Члан 3.
Процедура реализације Пројекта и начин финансирања дефинисаће
се посебним уговором закљученим између Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и ЈЗУ Кантонална болн-

ОДЛУКУ
о усмјеравању и извршавању
средстава намјенске донације
у ЈУ Центар за социјални рад
Горажде

30. април/травањ 2018.
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Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде усмјерава намјенску донацију у износу од
8.930,00 КМ (словима: осам хиљада девет стотина тридесет конвертибилних
марака) на економске кодове ЈУ Центар за социјални рад Горажде, према
приложеној табели како слиједи:
613900 – Уговорене и друге посебне
услуге, за намјену:
-

Издаци од повременог
самостаног рада
6.040,00 КМ
Транспорт за дјецу
и родитеље
2.080,00 КМ
Трошкови освјежења 300,00 КМ
Трошкови медијске
промоције
300,00 КМ
Банковна провизија 210,00 КМ
Члан 2.

Средства у износу од 8.930,00
КМ ЈУ Центар за социјални рад Горажде ће искористити у складу са одобреним Програмом утрошка средстава.
Члан 3.

избјеглице достави извјештај о намјенском утрошку средстава.
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:03-14-553/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са чланом 4. Закона о
измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:2/13),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2018.год., д о н о с и :

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

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

Члан 4.

Члан 1.

Обавезује се ЈУ Центар за социјални рад Горажде да, по реализацији
Пројекта, Министарству за социјалну
политику, здравство, расељена лица и

Овом се Одлуком утврђује висина коефицијента за обрачун која служи као основ за утврђивање новчаних
и других материјалних давања по осн-

30. април/травањ 2018.
ову социјалне заштите и заштите породице са дјецом, односно по основу
Закона о социјалној заштити, заштити
цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/00, 5/03, 5/05, 3/08, 2/13,
12/13 и 4/14) (у даљем тексту: Закон).
Члан 2.
Висина просјечне нето плате у
Босанско-подрињском кантону Горажде остварена у претходној (2017.) календарској години, објављена од Завода
за статистику Федерације БиХ – Уред
за статистику за подручје Босанскоподрињског кантона Горажде, број: 10053-13318 од 13.03.2018. године, износи
761,00 КМ.
Члан 3.
Висина коефицијента из члана
1. ове Одлуке износи 0,78684, што је
78,68% од просјечне нето плате у Кантону.
Члан 4.
Основ за обрачун новчаних и
других материјалних давања по члану
4. Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, заштити
цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 2/13) је просјечна плата у кантону помножена са коефицијентом
из члана 3. ове Одлуке и износи 598,78
КМ (у даљем тексту: просјечна плата у
Кантону).
Члан 5.
На основу ове Одлуке кантона-
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лни министар за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
издаје наредбу о висини мјесечних новчаних износа за све кориснике права
по Закону.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке
ставља се ван снаге Одлука о утврђивању висине коефицијента за обрачун
новчаних и других материјалних давања по основу социјалне заштите и заштите породице са дјецом број: 03-14317/17 од 24.03.2017. године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14–552/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

375
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/15) и Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона
Горажде, са економског кода 614100
(ЈАО 002) – Текући трансфери другим
нивоима власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2018. годину, одобреног
Одлуком Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 08-14-284/18 од
02.03.2018. године, Влада Босанско-по-

30. април/травањ 2018.
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дрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.
2018. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању исплате новчаних
средстава ЈУ „Дом за стара и
изнемогла лица” Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава исплата новчаних средства ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде у укупном износу од 20.000,00 КМ на име
осигурања неопходних средстава за
покриће трошкова пружања услуга и
нормалног функционисања Јавне установе, те измирења дијела обавеза по
Споразуму о регулисању потраживања упосленика ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” Горажде, број: 03-14-868
-3/15 од 26.06.2015. године.
Члан 2.
Одобрена новчана средства у
износу од 20.000,00 КМ исплатити на
терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељења
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614100 (ЈАО 002) – Текући трансфери
другим нивоима власти (Дом за стара
и изнемогла лица) за 2018. годину, а у
корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла
лица” Горажде на жирорачун број:
1327310410345049 код НЛБ банке д.д.
Тузла – филијала Горажде.
Члан 3.
Задужује се ЈУ „Дом за стара и
изнемогла лица” Горажде да Министарству за социјалну политику, здравст-

во, расељена лица и избјеглице и Влади Босанско-подрињског кантона Горажде достави извјештај о намјенском
утрошку средстава са пратећом документацијом.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.
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:03-15-551/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

376
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програмом утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода
614 200 – Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена
лица) за 2018.годину број: 08-14-6082/18 од 26.03.2018.године, одобреног
Одлуком Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде број: 03-14-392/18 од
22.03.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
145. редовној сједници, одржаној дана
16.04.2018.године, д о н о с и :

30. април/травањ 2018.
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање алтернативног
смјештаја кроз надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 900,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз на-

Р.бр.
1.
2.
3.

Презиме и име

докнаду кирије за мјесеце јануар, фебруар и март 2018.године за три корисника (100,00 КМ мјесечно по кориснику) који по имовинским законима и
Закону о расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени
смјештај, са правом продужетка до трајног рјешавања статуса, а према списку како слиједи:

Пријератна
адреса

Хурко Сувад
Рогатица
Пашовић Хасан
Општина Фоча
Костић Самира
Вишеград
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 2018.год.
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:03-14-550/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

Износ
кирије за
1 (један)
мјесец (КМ)
100,00
100,00
100,00
300,00

Износ
кирије за 3
(три)
мјесеца (КМ)
300,00
300,00
300,00
900,00
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018. годину“, број: 04-14-369-2/18 од
09.03.2018.године и Уговора о пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.10.
2017. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 145. редовној
сједници, одржаној дана 16.04.2018.године, д о н о с и:

30. април/травањ 2018.
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ОДЛУКУ
о одобравању предложеног
уговора и финансирања
уз субвенционирање дијела
профитне марже за привредна
друштва
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава предложени уговор између ББИ банке и привредног друштва „ФОРТЕКС” д.о.о. Горажде о дугорочном финансијском партнерству за кредитна
средства у износу од 900.000 КМ са роком отплате до 60 мјесеци те одобрава
субвенционирање дијела профитне
марже у процентуалном износу 2,00%.
Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.
10.2017.године и предложеним Оквирним уговором о финансијском партнерству, број: 1415259030001309, од 21.
03.2018.године и Уговором о финансирању партнерства путем револвинга,
број: 1415257020002423 од 21.03.2018.године, Уговором о финансирању партнерства путем револвинга, број: 141525
7020002326 од 21.03.2018.године, Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број: 1415258050004392 од 21.
03.2018.године и Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број:
1415258050004489 од 21.03.2018.године,

између ББИ банке д.д. Сарајево и привредног друштва „ФОРТЕКС” д.о.о.
Горажде и Мирсада Форта.
Члан 3.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да са корисником кредита,
привредним друштвом „ФОРТЕКС”
д.о.о. Горажде, закључи уговор о субвенционирању дијела каматне стопе,
односно профитне марже.
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:03-14-548/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

378
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Програма утрошка средстава
Министарства за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде „Програм подршке приватним предузећима
и подузетницима на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018.годину, број: 04-14-369-2/18 од 09.
03.2018.године и Уговора о пословној
сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање дијела
профитне марже за привредна друштва и обртнике који послују на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.10.2017.

Број 6 – страна 1009

30. април/травањ 2018.
године, Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању предложеног уговора
и финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за
привредна друштва
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде одобрава предложени уговор између ББИ банке и привредног друштва „ХАСАНАГИЋ-ЦОМПАНИ” д.о.о. Горажде о
дугорочном финансијском партнерству за кредитна средства у износу од
200.000 КМ са роком отплате до 48
мјесеци те одобрава субвенционирање
дијела профитне марже у процентуалном износу 2,00%.
Члан 2.
Субвенционирање дијела профитне марже из члана 1. ове Одлуке
ће се извршити у складу са Уговором о
пословној сарадњи за пласирање линије финансирања уз субвенционирање
дијела профитне марже за привредна
друштва и обртнике који послују на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20.
10.2017.године и предложеним Оквирним уговором о финансијском партнерству, број: 1415259030001409 од 22.
03.2018.године и Уговором о дугорочном финансијском партнерству, број:
1415258050004586 од 22.03.2018. године,
између ББИ банке д.д. Сарајево и привредног друштва „ХАСАНАГИЋ-ЦОМПАНИ” д.о.о. Горажде.

Члан 3.
Задужује се Министарство за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде да са корисником кредита,
привредним друштвом „ХАСАНАГИЋ-ЦОМПАНИ” д.о.о. Горажде, закључи уговор о субвенционирању дијела
каматне стопе, односно профитне марже.
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:03-14-547/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 46. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018.годину („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:13/17), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 145.
редовној сједници, одржаној дана 16.
04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
подршке развоју другим нивоима
власти – за пројекте у Босанскоподрињском кантону Горажде
за 2018.годину на економском коду
614 100 РАЗ 001 - Текући трансфери
другим нивоима власти - за пројекте

Број 6 – страна 1010
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Програм подршке развоју
другим нивоима власти кроз пројекте
у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2018.годину на економском коду 614100 РАЗ001-Текући трансфери
другим нивоима власти - за пројекте у
износу од 5.000 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде.

30. април/травањ 2018.
ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за привреду Босанско-подрињског
кантона Горажде са економског кода
614100-РАЗ 001 Текући трансфери
другим нивоима власти - за пројекте
1. НАЗIВ ПРОГАМА:
Назив Програма је „Програм утрошка
средстава Министарства за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде за подршку другим нивоима власти - за пројекте” за 2018.годину са економског кода 614100 - РАЗ 001 - Текући
трансфери другим нивоима власти –за
пројекте.

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:03–14-545/18
ПРЕМИЈЕР
16.04.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................
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На основу члана 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(„Службененовине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:13/17), Закона о систему државне помоћиу Босни
и Херцеговини („Службени гласник
БиХ”, број:10/12) и на основу Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период (2016-2020.)
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:4/16,), Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, д о н о с и:

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2018 - 31.12.2018.
Буџетска позиција: Текући трансфери
другим нивоима васти - за пројекте
Економски код:

614 100 РАЗ 001

Укупна вриједност Програма:5.000 КМ
Одговорно лице:

Анес Салман

Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице за Програм:
Емир Ходовић
Контакт-телефон:

+387-38-228-640

Контакт е-маил:
jedinicazarazvoj@bplg.gov.bа
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

30. април/травањ 2018.
ТАЧКА 1.
НАЗIВ ПРОГРАМА
Назив Програма утрошка средстава Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614
100 – Текући трансфери другим нивоима власти - за пројекте гласи: Програм подршке развоју других нивоа власти по пројектима за 2016.годину (у
даљем тексту: Програм).
ТАЧКА 2.
НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА
ЗА ПРIВРЕДУ
На основу Закона о министарствима и другим тијелима кантоналне
управе Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
09/13), надлежности Министарства за
привреду су предлагање и провођење
политике у области индустрије, подузимање мјера за унапређење производње, управљање природним богатствима, развој пољопривреде, управљање
пољопривредним земљиштем, узгој,
заштита и унапријеђење шума, шумске комуникације и експлоатација шума, индустријске воде, водопривредне
активности, кориштење вода у енергетске и рекреативне сврхе, употреба и
заштита вода, улагања у привредна
предузећа, саобраћај роба и услуга,
учешће у креирању политике увоза и
извоза, контрола цијена производа и
услуга, закључивање економских споразума, креирање и имплементација
политике кантоналног туризма, развој
туристичких ресурса, развој рекреативних, рехабилитацијских и других центара, промоција туризма, угоститељство, подузетништво, провођење поли-
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тке развоја комуникација и транспортне инфраструктуре, развој јавног саобраћаја, изградња, обнова и одржавање
саобраћајница од значаја за кантон,
модернизација цестовног саобраћаја и
осигурање комуникационих веза на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Програм је израђен у складу са:
2. Законом о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину;
б) Стартегијом развоја Босанскоподрињског кантона Горажде
за период 2016-2020. («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:4/16).
ТАЧКА 3.
ОПИС ПРОГРАМА
Програм подршке развоју других нивоа власти кроз пројекте осигурава да се планирана средства из Буџета
Министарства за привреду користе на
транспарентан, специфичан, мјерљив
начин са сврхом да се подрже локалне
заједнице са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде.
Програм дефинише битне елементе за добијање сагласности од стране Владе у складу са Законом о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде (сврха Програма, општи и посебни циљеви, критерији за
расподјелу средстава, корисници средстава, начин процјене резултата и процјена непредвиђених расхода и издатака).
Програм је отворен за суфинан-

30. април/травањ 2018.
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сирање пројеката локалних заједница
и то мјесних заједница Осаница - Град
Горажде, за путне правце Трешевац Дјаковићи и путни правац од моста на
Осаници до села Зубовићи, које се налази на десној обали ријеке Дрине.
ТАЧКА 4.
ПОЧЕТАК I РОКОВИ ПРОВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
У Програму су дефинисане активности за 2018. годину, а провођење
Програма почиње добивањем сагласности од стране Владе Босанско подрињског кантона Горажде и трајаће до
31.12.2018. године. Крајњи рок за достављање захтјева за кориштење средстава истиче 01. децембра 2018. године у
16:00 сати.
ТАЧКА 5.
ОПШТИ I ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА
5.1. (Општи циљ)
Општи циљ Програма је пружање подршке локалним заједницама –
Граду Горажду кроз пројекте којим ће
аплицирати према Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
5.2. (Посебан циљ)
Програм садржи посебне циљеве за 2018. годину који су усклађени са
општим циљем Програма. Посебан
циљ Програма је:
-

Подршка у побољшању путне
инфраструктуре на подручју мј

есне заједнице Осаница за путне правце Трешевац-Дјаковићи,
Осаница -Зубовићи;
Подршка у побољшању путне
инфраструктуре на подручју мјесне
заједнице Осаница планирана је за
пројекте који укључују активности на
изградњи, односно санацији и реконструкцији путева с циљем постизања
квалитетније путне инфраструктуре
односно побољшања путева.
ТАЧКА 6.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
6.1. (Висина средстава за провођење
Програма)
Потребна средства за провођење Програма дефинисана су Буџетом
Босанско-подрињског кантона Горажде на економском коду 614 100 - РАЗ
001 Текући трансфери другим нивоима власти - за пројекте у износу од
5.000 КМ.
6.2.(Максимални буџет
по компонентама)
Програмом се утврђује висина
средстава за сваки посебанциљ. Висина средстава за појединачни, специфичнициљ, представља једну финансијску компоненту Програма.
За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Програма, дефинисан је сљедећи буџет:
-

За путни правац
Трешевац–Дјаковићи 2.500 КМ
За путни правац
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Осаница-Зубовићи

2.500 КМ

ТАЧКА 7.

Критерији по основу којих ће се
вршити расподјела средстава Програма су:

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА

-

7.1. (Начин расподјеле средстава)

-

Расподјела средстава у случају
додјеле државне помоћи у новцу вршиће се на основу одобрених пројеката у складу са Програмом. Коначне одлуке о додјели државне помоћи за појединачне пројекте, активности и мјере из овог програма на приједлог Министарства за привреду доноси Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде.

-

Средства ће се дозначити мјесној заједници Осансица за наведене путне правце и то директно на рачун Града Горажда, а Град Горажде ће у сврху реализације пројекта санације путних праваца утрошити средства за наведене путне правце.
7.2. (Критерији за расподјелу)
Средства из Буџета ће се додијелити Граду Горажду, а у сврху санације путних праваца у мјесној заједници
Осаница за путеве Трешевац – Дјаковићи и Осаница – Зубовићи.
За оцјењивање доприноса остваривања циљева Програма примјењиваће се критерији који су дефинисани
за потребе рангирања апликација како
би се осигурало да приоритети Програма буду испуњени, а стање у локалним заједницама побољшано у складу
са Програмом.

Испуњавање општих и посебних услова за учествовање у Програму
да посједују предмјер и предрачун радова
да имају властито учешће
ТАЧКА 8.

ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА
ЗА СРЕДСТВИМА
8.1. (Апликације и отварање
апликација)
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пројеката се проводи одмах након достављања захтјева.
Апликације за захтјеве за средствима и пријаве за подстицаје се отварају након пријема и као такве упућују
у процедуру административне провјере и оцјењивања.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли лице које је доставило апликацију испуњава услове за добивање статуса апликанта у складу да одредбама овог Програма. Административну провјеру проводи комисија Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Уколико су ови услови испуњењи, Комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма.
Комисија може затражити од аплика-
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нта достављање додатне документације уколико је очигледно да је документ изостављен због случајне техничке
грешке, а што се може индиректно утврдити на основу преостале достављене документације. Комисија може затражити допуну документације за максимално два доказа о испуњавању општих или посебних услова који су прописани Програмом. У супротном, апликација ће и без евалуације бити одбијена из административних разлога.
Апликације писане рукописом
ће бити аутоматски одбијене.
8.2. (Евалуација достављених
приједлога пројеката)
За провођење процеса селекције, евалуације и оцјењивања приједлога пројеката Министарство за привреду формира комисију.
Комисија све достављене апликације разматра и евалуира у периоду
од максимално 30 дана од завршетка
административне провјере.
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ског кантона Горазде – економски код
614 100 –РАЗ 001- Текући трансфери
другим нивоима власти – за пројекте.
Уколико се ради о одобреном
пројекту којим се кориснику одобрава
исплата средстава у новцу, истовремено са приједлогом одлуке о одобравању приједлога пројекта, Влади кантона се доставља одобрени приједлог пројекта и преднацрт уговора о суфинансирању одобреног пројекта.
Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, приступа
се потписивању уговора за суфинансирање пројекта, о чему се апликант
писмено обавјештава. Уговором се дефинише начин имплементације пројекта, вријеме имплементације, обавезе
корисника средстава и Министарства
за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и начин обезбјеђења
инструмената за намјенски утрошак
средстава.

У процесу одобравања, комисија може увидом на терену провјерити
стање у погледу усклађености стварног стања са стањем наведеном у приједлогу пројекта.

Након потписивања уговора,
Министарство за привреду предлаже
ВладиБосанско-подрињског кантона
Горажде да, у складу са Законом о извршењу Буџета, донесе Одлуку о одобравању средстава из Буџета Кантона –
економски код 614 100 РАЗ 001– Текући трансфери другим нивоима власти
– за пројекте у складу са потписаним
уговором.

Одобрене пројекте Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде да
донесе одлуку о одобравању приједлога пројекта који ће се суфинансирати
из средстава Буџета Босанско-подрињ-

Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев за плаћање се доставља Министарству за финансије Босанско-подрињск-

8.3. (Процедуре одобравања
приједлога пројеката)

30. април/травањ 2018.
ог кантона Горажде.
ТАЧКА 9.
НАЗIВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
9.1. (Корисници средстава)
Корисници средстава Програма су локалне заједнице, односно Мјесна заједница Осаница –Град Горажде.
9.2. (Регистар корисника)
Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
води регистар корисника, у којем се
налазе сви релевантни подаци о датој
државној помоћи у оквиру овог Програма за период од пет година од године добијања државне помоћи.
ТАЧКА 10.
ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом овог Програма
очекује се побољшање путне инфраструктуре у мјесној заједници Осаница.
У случају промјене висине средстава и
других трошкова по овом Програму,
који могу настати као резултат промјене законских прописа или усклађивања Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, Програм се може мијењати, повећавати или смањивати износ
средстава.
10.1. (Мониторинг имплементације
Програма)
Мониторинг се проводи сациљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
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складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма. У
циљу осигурања процјене резултата
одабрани корисници су дужни након
утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде извјештај о проведеним активностима које суодобрене за финансирање из Програма.
Надзор реализације Програма
врши Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу
периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна документација, којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
У случају да резултати мониторинга укажу на значајан заостатак у
испуњавању уговорених обавеза, Министарство за привреду предлаже Влади Босанско-подрињског кантона Горажде доношење одлуке о поврату додијељење државне помоћи или преусмјеравању у складу са одредбама Програма.
ТАЧКА 11.
ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА I РИЗИКА
11.1. (Непредвиђени расходи)
Непредвиђени расходи за Програмом предвиђене активности могу
се појавити само као резултат промје-

30. април/травањ 2018.
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на унутар интерне структуре самог
Програма, али не и довести до повећања укупних непредвиђених расхода
Програма.
11.2.(Ризици)
Апликанти су дужни планирати одговарајуће мјере које ће подузети
у случају остваривања ризика који могу утицати на остваривање циљева и
резултата који су предвиђени у активностима и мјерама за које су добили
подршку из овог Програма.
ТАЧКА 12.
ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и Програм не захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма, изузев за кориштење
вањских услуга за потребе израде базе
података регистра корисника.
Број:04-14-573-2/18
24.04.2018.године
Горажде

МИНИСТАР
Анес Салман,с.р.

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, Одлуком број: 03-14-545/18 дана 16.04.2018. године.

380
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 45. Закона о извршењу Бу-

џета Босанско-подрињсог кантона Горажде за 2018.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 13/17), члана 2. Закона о
новчаним подршакама у пољопривреди и руралном развоју („Службене новине ФБиХ”, број: 42/10) и члана 8.
Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руланом развоју на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
4/13), на приједлог Министарства за
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 145. редовној
сједници, одржаној дана 16.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма утрошка
средстава „Програм кантоналних
новчаних подстицаја у
пољопривреди за 2018. годину”
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм утрошка средстава „Програм кантоналних новчаних подстицаја у пољопривреди за 2018. годину”, утврђен у
Буџету Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2018. годину, на економском коду
614 500 ПОД 002 - Субвенције јавним
предузећима - Пољопривредна производња у износу од 265.000,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм из члана 1. ове Одлуке.
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Босанско-подрињског кантона
Горажде, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-543/18
ПРЕМIЈЕР
16.04.2018.године
Емир Оковић,с.р.
Горажде
..............................
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У складу са чланом 45. Закона о
извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:13/17), чланом 2. Закона о новчаним подршкама
у пољопривреди и руралном развоју
(„Службене новине ФБиХ“, број:42/10),
чланом 8. Закона о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број:4/13) и Стратегије развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020. година, Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде д о н о с и :
ПРОГРАМ
утрошка средстава „Програм кантоналих
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2018. годину“ утврђен у Буџету
Министарства за привреду на
економском коду 614 500 ПОД002
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА
Назив Програма је ,,ПРОГРАМ КАНТОНАЛНИХ НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2018.
ГОДИНУ“ са економског кода 614 500
–ПОД002 Субвенције јавним предузећима-пољопривредна производња
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ:
Период реализације Програма:
01.01.2018 - 31.12.2018. године
Буџетска раздјел:
Економски код:

17. Министарство
за привреду
614 500

Укупна вриједност Програма:
265.000,00 КМ
Одговорно лице:

Анес Салман

Позиција одговорног лица: Министар
Контакт лице:
Контакт-телефон:

Расим Сијерчић
038 227 857

Контакт е- маил:
sektorzapoljoprivredu@bpkg.gov.ba
Интернет:

www.mp.bpkg.gov.bа

ДАТУМ УСВАЈАЊА ПРОГРАМА: Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, у складу са Законом о новчаним подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, донијела је Одлуку о усвајању Програма
број: 03-14-543 /18 од 16.04.2018.године
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:6/18).

Број 6 – страна 1018
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.1. Сврха Програма
Сврха Програма подстицаја у
2018. години је пружање подршке у стварању услова за повећање обима пољопривредне производње, повећање
запошљавања, повећање броја самоодрживих пољопривредних произвођача
и осигурање стабилног пољопривредног дохотка и омогућавање адекватног
животног стандарда пољопривредним
произвођачима.
Сврха Програма јесте да се једним проведбеним актом обезбиједе механизми прописани законима за додјелу кантоналних новчаних подстицаја
у пољопривреди из Буџета Босанскоподрињског кантона Горажде.
„Програм кантоналних новчаних подстицаја у пољопривреди за
2018. годину“ са економског кода 614
500 – ПОД002 - Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за
2018.годину (у даљем тексту:Програм),
дефинише битне елементе за доношење Програма од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, као
што су општи и посебни циљеви Програма, критерији за расподјелу средстава, потребна средства, корисници средстава, процјена резултата те процјена непредвиђених расхода и издатака.
2.2. Опис Програма
Програм је израђен у складу са
чланом 2. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и руралном раз-
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воју („Службене новине ФБиХ“, број:
42/10) и чланом 8. Закона о новчаним
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 4/13) и Стратегијом развоја Босанско-подрињског кантона Горажде за период 2016-2020. година и доноси га Влада Босанско–подрињског кантона Горажде за сваку календарску годину.
Законом о новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде су дефинисани извори и висина новчаних средстава, модели подстицаја, корисници-клијенти новчаних подстицаја, услови за остваривање новчаних подстицаја, реализација остварења новчаних подстицаја, извјештавање и чување документације, надзор над провођењем, казнене одредбе, прелазне и завршне одредбе, као и
друга питања у вези са новчаним подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде.
Законом о новчаним подстицајима обезбијеђена је сигурност и континуитет новчаних подстицаја са циљем стварања и подстицања пољопривредне производње до нивоа самоодрживости и профитабилности у форми
тржишно оријентисаних робних пољопривредних произвођача, запошљавање у пољопривреди, подстицање техничко-технолошког и организационог унапређења сектора пољопривреде,
осигурање стабилног пољопривредног
дохотка и омогућавање адекватног животног стандарда пољопривредним
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произвођачима, чиме би се стекли услови за извоз појединих производа, смањили зависност од увоза, гарантовано
и сигурно снабдијевање становништва, задржавање становништва на руралном подручју и рурални развој. Чланом 29. Закона, новчани подстицаји се
реализују на основу Програма подстицаја којим се утврђују врсте подстицаја, висина подстицаја по јединици производње, укупна вриједност новчаних
подстицаја, општи и посебни критерији остваривања те надзор и контрола
њиховог провођења. Програм подстицаја доноси Влада на приједлог Министарства за привреду. Овај Програм је
проведбени акт Министарства за транспарентан, специфичан, мјерљив и временски одређен утрошак државне помоћи у подстицању пољопривредне
производње на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде. Дефинисање сврхе и оквира Програма прописано је Законом о новчаним подстицајима и Законом о извршењу Буџета.
Имплементација Програма ће се провести у складу са Упутством за остваривање новчаних подстицаја, који произилази из члана 30. Закона о новчаним
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде.

у руралном развоју, неопходно је обезбиједити веће подстицајне мјере за
пољопривредну производњу, с циљем
успостављања погодног привредног
окружења и динамичне привреде, засноване на природним ресурсима и
пословној традицији. Овај циљ ће се
имплементирати кроз мјеру повећања
обима и конкурентности пољопривредне производње, која омогућава повећање броја самоодрживих поољопривредних произвођача, обезбјеђење дохотка пољопривредних произвођача у
руралним подручјима те адекватан животни стандард пољопривредних произвођача.
3.2. Посебни /специфични циљеви
Програма
Стратегијом развоја Босанско–
подрињског кантона Горажде 20162020.година у мјери Примјена ЛЕАДЕР
приступа и диверзификације у руралном развоју кроз пројекте и активности дефинисано је да је неопходно обезбиједити веће подстицајне мјере за
пољопривреднике кроз Програм који
садржи посебне циљеве у оквиру којих
ће се пружати подршка корисницима.
Посебни циљеви Програма су:
-

3.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА

3.1. Општи/основни циљ Програма
У складу са Стратегијом развоја
Босанско–подрињског кантона Горажде 2016-2020. година, односно пројектима и активностима из мјере Примјена
ЛЕАДЕР приступа и диверзификације

-

-

Повећање пољопривредне производње кроз новчане подстицаје у анималној и биљној производњи (први посебни циљ),
Подстицање запошљавања у сектору пољопривреде (други посебни циљ),
Унапређење и развој пољопривредног сектора (трећи посебни
циљ).
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4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Потребна средства за провођење Програма новчаних подстицаја у
пољопривреди у 2018.години дефинисана су Буџетом Босанско-подрињског
кантона („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“, број:
13/17), на економском коду 614 500 –
Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња у износу од
265.000,00 КМ.
За сваки посебан циљ, односно
за сваку финансијску компоненту Програма, дефинисан је сљедећи буџет:
1. Повећање пољопривредне производње кроз новчане подстицаје у
анималној и биљној производњи
164.550,00 КМ
2. Подстицање запошљавања у сектору пољопривреде
31.800,00 КМ
3. Унапређење и развој пољопривредног сектора 68.650,00 КМ
Током имплементације Програма, уколико дође до повећања или смањења обима пољопривредне производње (захтјева) у оквиру сваког посебног циља, Министарство може направити редистрибуцију средстава са једне на другу компоненту у износу до
максимално 30 процената од износа
средстава планираних за компоненту
са које / на коју се средстава преносе.
Редистрибуцију ових средстава Министарство ће извршити одлуком министра.
У случају потребе, Министарство може направити редистрибуцију
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средстава са једног на други посебни
циљ у износу до максимално 30 процената од износа средстава планираних
за сваки посебни циљ са којег се средстава преносе. Редистрибуцију ових
средстава Министарство ће извршити
одлуком министра.
У случају измјене укупне вриједности Програма која је резултат измјене и допуне Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде, преусмјерења
са других кодова или на друге кодове
унутар Буџета Министарства и преусмјеравања између буџетских корисника, Министарство за привреду се овлашћује да може вршити измјену и допуну Програма у складу са потребама на
основу којих су донесене одлуке о преусмјеравању, повећању или смањењу
укупне вриједности Програма, уз сагласност Владе.
Финансијска средства одобрена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 13/17), на економском коду 614 500 – Субвенције јавним
предузећима - подстицај пољопривреди у укупном износу 265.000,00 КМ распоређиваће се на основу одобрених
захтјева за новчане подстицаје у примарној пољопривредној производњи и
одобрених новчаних подстицаја за реализацију пројеката у складу са одредбама овог Програма и критерија који
су саставни дио Програма те Упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
2018. години.
Расподјела средстава вршиће се
на основу одобрених пројеката, захтјева за подстицаје у складу са сваким по-
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себним циљем Програма. Коначне одлуке о додјели помоћи кориснку или корисницима средстава из овог Програма доноси Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде.
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
(Критерији за остваривање новчаних подстицаја)
Всте подстицаја и општи и посебни критерији за остваривање нов-чаних
подстицаја планирани Програмом налази се у табели:
Табела 1.
Преглед врсте подстицаја и услова за добијање подстицаја
КОД
А/1
А/1-1

ВРСТА
ПОДСТИЦАЈА
ПОДСТИЦАЈИ
У АНИМАЛНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ

КРИТЕРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА
Основни критерији

Производња свјежег - Који имају закључен уговор
крављег млијека у са регистрованим прерађи2018.години (физич- вачем или откупљивачем
ка лица и СПП, - Уписан у РПГ или РК
СПО, ЗЗ, ДОО)

Посебни критерији
(квоте)
Минимална количина и услови:
300 литара мјесечно
Максимална количина:
500 литара мјесечно
Додатни критерији:
Минимална млијечна маст 3,2%

А/1-2

Производња свјежег - Који имају закључен Уговор
крављег млијека деса регистрованим прерађицембар – пренос из
вачем или откупљивачем
2017.године (СПП, -Уписан у РПГ или РК
СПО, ЗЗ, ДОО)

Минимална количина и услови:
300 литара мјесечно
Максимална
количина:
500 литара мјесечно
Додатни критерији:
Минимална
млијечна маст 3,2%
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А/1-3

Узгој приплодних
јуница

(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
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- Јуница узгојена из властитог стада
-Уписан у РПГ или РК

Минимална
количина:
Једна приплодна
јуница
Максимална
количина:
Једна приплодна
јуница

А/1-3-1

Узгој приплодних - Јуница узгојена из властијуница
тог стада
(физичка лица)
-Уписан у РПГ или РК

Минимална
количина:
Једна приплодна
јуница
Максимална
количина:
Једна приплодна
јуница

А/1-4

Држање основног - Корисник који има основно
стада оваца и коза
стадо
(СПП, СПО, ЗЗ, - Животиње морају бити обДОО)
иљежене у складу са Правилником о обавезном означавању и упису у јединствени Регистар оваца, коза и
свиња (“Службене новине
Федерације БиХ“ број:
87/07, 64/08 и 65/14)
- Уписан у РПГ или РК

Минимална
количина:
50 одраслих грла
оваца или 25
одраслих грла коза
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Фармери остварују
право на кантонални новчани подстицај унутар основног
стада оваца и коза
само на одрасла приплодна женска грла (старости преко
годину дана).
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А/1-5

Држање пчелињих - Корисник који има активно
друштава
пчелиње друштво
(СПП, СПО, ЗЗ,
- Уписан у РПГ или РК
ДОО)
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Минимална
количина:
Најмање 30
(тридесет)
пчелињих друштава
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Кошнице пчела могу бити смјештене
максимално на двије
локације. У току пашне сезоне пчелари
регистровани на кантону могу селити
пчелињаке и у друга
подручја ван кантона.

А/1-6

Држање матичног - Корисник-клијент који има
стада крава (млијечматично стадо крава
на грла)
- Да су регистровани као
(СПП, СПО, ЗЗ,
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО
ДОО)
- Уписан у РПГ или РК

Минимална
количина:
Два млијечна грла
Максимална
количина:
Двадесет и пет (25)
Додатни критерији:
Нема

А/1-6 -1

Држање матичног - Корисник-клијент који има
стада крава (млијечматично стадо крава
на грла)
- Уписан у РПГ или РК
(физичка лица)

Минимална
количина:
Три млијечна грла
Максимална
количина:
Двадесет и пет (25)
Додатни критерији:
Нема
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А/1-7

Држање кока
носиља
(СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО)
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- Корисник-клијент који има
матично јато кока носиља
- Да су регистровани као
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО
- Уписан у РПГ или РК

Минимална
количина:
1.000 кока носиља
Максимална
количина:
5.000 кока носиља
Додатни критерији:
Нема

А/1-8

Вјештачко
осјемењавање крава
(ЈП, ДОО)

- Ветеринарске станице које
су регистроване на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде за вршење ових послова и испуњавају услове на основу Закона о ветеринарству („Службене новине ФБиХ“ број:
46/00).

- Дефинисани
Упутством

А/1-9

Подстицај за узгој
товне пилади

- Корисник-клијент који произведе и прода од 2000-9000
товних пилади у једном турнусу и испоручи регистрованом откупљивачу
- Да су регистровани као
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО

Минимална
количина:

- Уписан у РПГ или РК

Додатни критерији:

2000 товних пилића
Максимална
количина:
36000 товних пилића
Најмање 4 турнуса у
току године

А/1-10

Производња/узгој
слатководне рибе

- Корисник-клијент који произведе и прода до 8000 кг
конзумне рибе у току године
- Да су регистровани као
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО
- Уписан у РПГ или РК

Минимална
количина
дефинисана
Уговором о
концесији
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Б/1

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

Б/1-1

Заснивање нових
- Власници земљишта или
засада јагодичастог
имају земљиште у закупу
воћа
(период од 10 година), на
(СПП, СПО, ЗЗ,
којем заснивају засад јагоДОО)
дичастог воћа јагоде, малине, купине, боровнице, бруснице, огрозда и ароније
- Уписан у РПГ или РК

Минимална
површина:
0,1 ха
Максимална
површина:
Прописани додатком II Федералног Закона о новчаним подршкама („Службене новине ФБиХ“
брoj: 42/10)
Додатни критерији:
Број садница по дунуму не може бити
мањи од прописаних стандарда

Б/1-2

Б/1-3

Производња конзу- - Клијенти који производе
мне јабуке род 2018.
конзумну јабуку и имају загодине
кључен уговор са регистро(СПП, СПО, ЗЗ,
ваним прерађивачем, откуДОО)
пљивачем или трговинском
организацијом и који су
регистровани код надлежног органа
- Уписан у РПГ или РК

Минимална
количина:

Производња конзумне јабуке, крушке,
шљиве, трешње и
вишње - род 2018.године
(физичка лица)

Минимална
количина:

- Клијенти који производе
конзумну јабуку, крушку,
шљиву, трешњу, вишњу и
имају закључен уговор са
регистрованим прерађивачем, откупљивачем или трговинском организацијом и
који су регистровани код
надлежног органа
- Уписан у РПГ или РК

500 (петстотина) кг
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема

500 (петстотина) кг
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Нема
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Б/1-4

Производња малине
(СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО) и физичка
лица
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- Остварују клијенти који произведу и предају малину
организованом откупљивачу, прерађивачу или трговинској радњи који су регистровани код надлежног суда
- Уписан у РПГ или РК

Минимална
количина.
500 кг
Максимална
количина:
Није ограничена
Додатни критерији:
Нема

Б/1-5

Производња садног - Право на новчани подстиматеријала јагодичцај остварују клијенти који
астог воћа (малина,
производу садни материјал
купина и јагода)
јагодичастог воћа (малина,
- ЗЗ
купина и јагода) на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде

Додатни критерији:
Биће прописани упутством за остваривање подстицаја за
2018.годину

- Уписан у РПГ или РК
Б/1-6

Производња у затв- - Клијенти који су регистровореним просторима ани као СПП, СПО, ЗЗ, ДОО
пластеничка произ- који су власници земљишта
водња
или имају земљиште у заку(СПП, СПО, ЗЗ,
пу, и који имају засновану
ДОО)
повртларску производњу у
пластеничком простору
- Уписан у РПГ или РК

Минимална
количина:
200 м² пластеничког
простора
Максимална
количина:
Није ограничено
Додатни критерији:
Образложени у
Упутству

Б/1-7

Производња (сјетва)
житарица и љековитог биља (пшеница, тритикале, јечам, раж, зоб, хељда,
фацелија, камилица, мента, невен, кантарион)
(СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО)

- Право на новчани подстицај остварују клијенти који
засију наведене културе на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде

Минимална
количина:

- Уписан у РПГ или РК

1 ха по култури

0,2 ха
Максимална
количина:
Додатни критерији:
Нема
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Б/1-7-1

Јесња сјетва пшенице из 2017. године ПРЕНОС
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- Право на новчани подстицај остварују кориснициклијенти који засију наведене културе на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде
- Носилац газдинства или
носилац обрта

Минимална
количина:
0,2 ха
Максимална
количина:
1 ха по култури
Додатни
критерији:Нема
Сви критерији су испуњени на основу
Упутстава за остваривање новчаних подстицаја из 2017. године.

Б/1-8

Производња меркантилног кромпира
(СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО)

- Право на новчани подстицај остварују клијенти који
су регистровани као СПП,
СПО, ЗЗ, ДОО који засију
наведене културе на подручју Босанско-подрињског
кантона Горажде

Минимална
количина:

- Уписан у РПГ или РК

Додатни критерији:

0,3 ха
Максимална
количина:
Није ограничено
Нема

Б/2

ПОДСТИЦАЈИ У ГЉИВАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Б/2-1

Производња шампињона и буковача
(набавка компоста
за производњу шампињона и буковача)
(СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО)

- Право на новчани подстицај за производњу гљива
(шампињона,буковача) у затвореном простору остварују корисници-клијенти који су регистровани као
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО који
имају производњу гљива са
најмање десет тона компоста и исту реализују
- Уписан у РПГ или РК

Додатни критерији:
Нема
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Ц/1

ПОДСТИЦАЈИ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Ц/1-1

Суфинансирање
изградње
пољопривредних
објеката
(Пројекат)

- Право на суфинасирење
изградње и реконструкције
објеката у пољопривреди
имају лица која се баве искључиво пољопривредном
производњом (СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО) и физичка лица

Додатни критерији:
Да ће се датом дјелатношћу бавити најмање три године и исто тако задржати регистровану дјелатност.

- Уписан у РПГ и РК
- Измирене обавезе ПИО и
здраствено осигурање за Регистроване пољопривредне
произвођаће
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Ц/1-2

Суфинансирање
набавке опреме
у пчеларству
(СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО)
(Пројекат)

- Право на суфинасирење
набавке опреме у пчеларству имају лица која се баве
искључиво пољопривредном производњом
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)

Додатни критерији:
Биће прописани упутством за остваривање подстицаја за
2018. годину.

- Уписан у РПГ и РК
- Измирене обавезе ПИО и
здраствено осигурање за Регистроване пољопривредне
произвођаче
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)

Ц/1-3

Набавка пољопривредне механизације
и опреме (СПП,
СПО, ЗЗ, ДОО)

- Право на подстицај за набавку (куповину) пољопривредне механизације и опреме остварују кориснициклијенти који су набавили,
односно купили у периоду
од 30.11.2017. до 30.11.2018.
године нову машину и то:
трактор или мотокултиватор са или без прикључака,
косачицу, као и другу меха-

Додатни критерији:
- Набавка искључиво нове опреме
- Достављена фактура на име корисника-клијента
- Достављен фискални рачун од добављача Фактура и
фискални рачун

30. април/травањ 2018.

Ц/1-4

Суфинансирање
трошкова
прибављања
потребних дозвола
за изградњу
и легализацију
шталских објеката
и других
пољопривреднопрехрамбених и
прерађивачких
капацитета
(урбанистичка
сагласност,
грађевинска
дозвола, употребна
дозвола)
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низацију и опрему потребну у сточарству, воћарству,
повртларству и другим гранама пољопривреде. Подстицаће се набављена механизација и опрема у вриједности од 1.000 – 25.000 КМ.

морају бити издати
на исти датум

- Право на ову подстицајну
мјеру имају пољопривредни произвођачи који у 2018.
години покрену и заврше
процедуру изградње и легализације шталских објеката и других пољопривредно-прехрамбених и прерађивачких капацитета

Додатни критерији:
Да ће се датом дјелатношћу бавити најмање три године

- Уписан у РПГ и РК

Д/1

ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ

Д/1-1

Надокнада штете
за нешкодљиво
уклоњене
серопозитивне
животиње
(СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО) и Физичка
лица

- Средства за ове намјене биће утрошена код надокнаде
штете настале код нешкодљивог уклањања серопозитивних животиња током
провођења наређених мјера. Законски основ за ову
ставку је члан 46. Закона о
ветеринарству (“Службене
новине ФБиХ” број:46/00)
и Правилник о поступку
исплате надокнаде штете за
нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње
(“Службене новине ФБиХ”
број: 98/12)

Додатни критерији:
Дефинисани
Упутством
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Д/1-2

Д/1-3

30. април/травањ 2018.

Подршка сајмовима
који се одржавају
на подручју
кантона(Пројекат)

- Право кандидовања за остваривање подсицаја за организовање сајмова (на основу Пројеката), стичу корисници-клијенти (правна
лица, регистровани пољопривредни произвођачи,
удружења, задруге) који обављају дјелатност из области примарне пољопривредне производње

Додатни критерији:

Суфинансирање
пољопривредних
произвођача
(регистрованих
пољопривредних
обртника) у износу
од 50% трошкова
уплаћених
доприноса) за
мушкарце

- Право на суфинансирање
обавеза по основу доприноса за социјално осигурање
за запослене имају корисници-клијенти који су регистровани као СПП и СПО на
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде

Додатни критерији:

- Уписан у РПГ и РК

Биће прописани упутством за остваривање подстицаја за
2018. годину

Да обављају пољопривредну производњу на свом газдинству, а коју ће утврдити комисија Министарства за привреду.
- Право на суфинансирање обавеза по
овом основу осигурава се на основу
минималне основице прописане Законом.
- Регистровани пољопривредни произвођачи који из било
којих разлога угасе
пољопривредни
обрт дужни су извршити поврат добијених средстава
остварених у 2018.
години, а у противном немају право
остваривања подстицаја по било ком
основу у наредне
три године.

30. април/травањ 2018.
Д/1-4

Суфинансирање
пољопривредних
произвођача
(регистрованих
пољопривредних
обртника) у износу
од 60% трошкова
уплаћених
доприноса за жене
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- Право на суфинансирање
обавеза по основу доприноса за социјално осигурање
за запослене имају кориснице - клијентице које су регистроване као СПП и СПО
на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде
-Уписане у РПГ и РК

Додатни критерији:
- Да обављају пољопривредну производњу
на свом газдинству, а
коју ће утврдити комисија Министарства за привреду.

- Право на суфинансирање обавеза по
овом основу осигурава се на основу
минималне основице прописане Законом.
- Регистровани пољопривредни произвођачи који из било којих
разлога угасе пољопривредни обрт дужни су извршити пврат добијених средстава остварених у 2018.
години, а у противном немају право остваривања подстицаја
по било ком основу
у наредне три год.

Е

Резервна средства
Резервна средства

Резервна средства користе се Посебни услови:
у хитним и непредвиђеним Одобравање резервинтервенцијама у случајевима: них средстава врши
се на основу процје- неопходне интервенције у
примарној пољопривредној не захтјева за резервним средствима на
проиводњи,
начин који је предв- у случају елементарних и
иђен Програмом.
других непогода (снијега,
града, вјетра, поплава, пожара,
напада дивљих животиња),

- као и друга плаћања која су
неопходна у сектору пољопривреде.
- Носилац газдинства или
носилац обрта
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(Укупна вриједност подстицаја)
Укупна вриједност буџета Програма за 2018.годину износи 265.000,00КМ и
по врстама подстицаја приказан је у табели.
Табела 2:
Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2018. години
Буђет за 2018 годину 265.000.00КМ
Р.бр.
А
Б
Б/2
Ц
Д
Е

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА

План за 2018.
85.197,50
80.052,50
2.500,00

Анимална производња
Биљна производња
Подстицаји у гљиварској производњи
Подстицаји инвестиција у пољопривредна
газдинства – капитална улагања
Остали подстицаји
Резервна средства
УКУПНО

31.200,00
53.800,00
12.250,00
265.000,00

(Вриједност новчаних подстицаја)
Висина и обим појединачних подстицаја са планираним средствима за
подстицаје дефинисани су у табели.
Табела 3:
Висина и обим појединачних новчаних подстицаја у 2018. години

КОД
А/1
А/1-1
А/1-2
А/1-3

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА
Подстицаји
у анималној производњи
Производња свјежег крављег млијека у 2018.години (физичка
лица и СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Производња свјежег крављег млијека - пренос децембар 2017. године (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Узгој приплодних јуница (СПП,
СПО, ЗЗ, ДОО)

Јединица
мјере

КМ по
јединици
мјере

Укупан
обим
подстицаја

Укупан
износ у
КМ
85.197,50

литара
300-500

0,25

6000

1.500,00

литара
300-500

0,25

390

97,50

грло

300

5

1.500,00

30. април/травањ 2018.
А/1-3-1
А/1-4
А/1-5
А/1-6
А/1-6-1
А/1-7
А/1-8
А/1-9
А/1-10

Узгој приплодних јуница
(физичка лица)
Држање основног стада оваца
и коза (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Држање пчелињих друштава
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Држање матичног стада крава
(млијечна грла)
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Држање матичног стада крава
(млијечна грла, минимум)
- физичка лица
Држање кока носиља
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Вјештачко осјемењавање крава
(ЈП, ДОО)
Подстицај за узгој товне пилади
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Производња/узгој слатководне
рибе (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)

Б/1

Подстицаји у биљној производњи

Б/1-1

Заснивање нових засада
јагодичастог воћа
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Производња конзумне јабуке
род 2018.година
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Производња конзумне јабуке,
крушке, шљиве, трешње и
вишње род 2018.година
(физичка лица)
Производња малине (СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО) и физичка лица
Производња садног материјала
јагодичастог воћа (малина,
купина и јагода - ЗЗ
Производња у затвореним
просторима, пластеничка
производња (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Производња (сјетва) житарица и
љековитог биља (СПП, СПО, ЗЗ,
ДОО)
Јесења сјетва пшенице из
2017.годину - ПРЕНОС
Производња меркантилног
кромпира (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)

Б/1-2
Б/1-3

Б/1-4
Б/1-5
Б/1-6
Б/1-7
Б/1-7-1
Б/1-8
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грло

200

10

2.000,00

грло мин.
50

20

900

18.000,00

друштво

20

205

4.100,00

грло мин.
2

250

130

32.500,00

грло мин.
3

150

70

10.500,00

комада

2

1500

3.000,00

грло

4

800

3.200,00

комада

0,20

24000

4.800,00

кг

0,50

8000

4.000,00
80.052,50

хектар

2000

1

2.000,00

тона

100

68.5

6.850,00

тона

90

35

3.150,00

тона

250

125,41

31.352,50

комада

0,08

46.250

3.700,00

1

24.000

24.000,00

хектар

600

5

3.000,00

хектар

600

1,6666

1.000,00

хектара

1500

3,3333

5.000,00

м²
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Б/2
Б/2-1

Ц/1
Ц/1-1
Ц/1-2
Ц/1-3
Ц/1-4

Д/1
Д/1-1

Д/1-2
Д/1-3

Д/1-4

Е

Подстицаји у гљиварској
производњи
Производња шампињона и буковача (набавка компоста за производњу шампињона, буковача) - СПП, СПО, ЗЗ, ДОО
Подстицај инвестиција у
пољопривредна газдинства
Суфинансирање изградње пољопривредних објеката (СПП,
СПО, ЗЗ, ДОО) и физичка лица
Суфинансирање набавке опреме у пчеларству
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
Набавка пољопривредне механизације и опреме - (СПП, СПО,
ЗЗ, ДОО)
Суфинансирање трошкова прибављања потребних дозвола за
изградњу и легализацију шталских објеката и других пољопривредно-прехрамбених
и
прерађ-ивачких
капацитета
(урбанисти-чка
сагласност,
грађевинска
доз-вола,
употребна дозвола)
Остали подстицаји
Надокнада штете за нешкодљиво уклоњене серопозитивне животиње (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)
и физичка лица
Подршка сајмовима који се одржавају на подручју кантона
(пројекат)
Суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних обртника)
у износу од 50% трошкова уплаћених доприноса за мушкарце
Суфинансирање пољопривредних произвођача (регистрованих пољопривредних обртника)
у износу од 60% трошкова уплаћених доприноса за жене
Резервна средства
УКУПНО

30. април/травањ 2018.

2.500,00
тона

50

50

2.500,00
31.200,00
15.000,00

3.700,00
17% набав.
вриједности
50% од
средстава
уложених за
регистрацију
легализацију
објеката

12.000,00

500,00

53.800,00
2.000,00

20.000,00

20.700,00
11.100,00

12.250,00
265.000,00
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30. април/травањ 2018.
Средства из Буџета Кантона ће
се додјељивати корисницима у складу
са одредбама овог Програма.
Кључни критериј за додјелу средстава физичком или правном лицу
јесте испуњавање општих и посебних
услова за остваривање подстицаја, односно резултати оцјењивања који ће се
примњаивати на одабране врсте подршке које су базиране на пројектном
финансирању у складу са одредбама
овог Програма.
Елиминаторни критерији за
расподјелу средстава из Програма су:
1. испуњавање општих услова за
кориштење подстицаја,
2. испуњавање посебних услова за
кориштење подстицаја,
3. испуњавање општих и посебних критерија који су предвиђени корисницима за остваривање подстицаја у оквиру модела
производње.
Критерији на основу којих ће се рангирати корисници средстава су:
1. Резултат процеса аплицирања,
селекције и евалуације пројеката и захтјева
Програмом за 2018. годину планиране су врсте подстицаја, општи и
посебни критерији за остваривање новчаних подстицаја који се налазе у табели 2. овог Програма.
Финансијска средства одобрена
Буџетом Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018. годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 13/17), на економс-

ком коду 614 500 – Субвенције јавним
предузећима - подстицај пољопривреди у укупном износу 265.000 КМ распоређиваће се на основу одобрених захтјева за новчане подстицаје у примарној пољопривредној производњи и
одобрених новчаних подстицаја за реализацију пројеката у складу са одредбама овог Програма и критерија који
су саставни дио Програма те упутства
за остваривање новчаних подстицаја у
2018. години. Расподјела средстава вршиће се на основу одобрених пројеката, захтјева за подстицаје у складу са
сваким посебним циљем Програма.
Коначне одлуке о додјели помоћи кориснку или корисницима средстава из
овог Програма доноси Влада Босанскоподрињског кантона Горажде.
5.1. Општи и посебни услови
Општи услови омогућавају учешће правних и физичких лица као
корисника средстава (у даљем тексту
корисник-клијент). Општи услови за
учешће апликаната у Програму су:
-

-

-

да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената
да имају пољопривредну производњу на простору Босанскоподрињског кантона Горажде
да имају регистрацију правног
лица на простору Босанскоподрињског кантона Горажде

Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру првог посебног циља су идентични као и општи услови.
Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру другог
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посебног циља су:
-

-

-

да су регистровани као самостални пољопривредни обртници,
земљорадничке задруге, пољопривредне задруге, ветеринарске
станице или друштва ограничене одговорности,
да имају минимално једног стално запосленог радника
да испуњавају опште и посебне
критерије прописане Програмом и Упутством
да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза (изузимајући директне порезе за кориснике који нису у систему ПДВ-а)

Посебни услови који се примјењују за апликанте у оквиру трећег посебног циља су:
-

-

да су регистровани као пољопривредни произвођачи – физичка лица (упис у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената), самостални пољопривредни произвођачи (СПП, СПО),
пољопривредне задруге, земљорадничке задруге, удружења
која су активна у области пољопривреде, друштва ограничене
одговорности и локалне заједнице
да немају неизмирених обавеза
за порезе и доприносе, осим обавеза за које су обухваћене уговором о репрограмирању обавеза (изузимајући директне порезе за кориснике који нису у систему ПДВ-а)

30. април/травањ 2018.
Кандидовање захтјева за новчане подстицаје, приједлога пројеката и захтјева за резервним средствима
Подношење захтјева за новчани
подстицај у пољопривредној производњи могуће је искључиво у случајевима који су дефинисани Програмом.
Захтјеве за средства могуће је подносити у роковима прописаним Упутствима за остваривање подстицаја. Захтјеви
за остваривање права на новчане подстицаје у области пољопривредне производње обрађиваће се на основу критерија прописаних Упутством.
У оквиру Програма могуће је
достављање приједлога за суфинансирање пројеката и финансирање захтјева из резервних средстава у складу са
условима прописаним Програмом.
Пројекти и захтјеви за средствима достављају се у форми прописаној од стране Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде.
Достављање захтјева за средствима обрађиваће се у складу са процедурама аплицирања и оцјењиваће се
од стране комисије Министарства за
привреду.
Одобравање захтјева за подстицај пољопривредној производњи, приједлога пројеката и захтјева за средствима
Правилно попуњавање прописане форме омогућава да се сви аспекти захтјева за подстицај примарној пољопривредној производњи, приједлога пројекта или захтјева за средствима
адекватно селектују и процијене.
Одобравање новчаних подстицаја у
пољопривредној производњи проводи
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се на начин прописан процедурама
аплицирања и упутствима за остваривање подстицаја.
Сви приједлози пројеката или
захтјеви се одобравају у складу са процедурама аплицирања, селекције, евалуације и рангирања.
(Подношење захтјева за новчаним
подстицајима)
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја у пољопривредној производњи у оквиру првог посебног циља врши се путем прописаних
образаца захтјева (З/1-А, З/1-Б,) у складу са Упуством за остваривање сљедећих подстицаја у примарној пољопривредној производњи за подстицаје са
позиција:
A. Подстицаји анималној
производњи
(Позиција – А/1-1, А/1-2, А/13, А-1-3-1, А/1-4, А/1-5, А/1-6,
А/1-6-1, А/1-7, А/1-9, А/1-10)
Б. Подстицаји биљној производњи
(Позиције (Б/1-1, Б/1-2, Б/1-3,
Б/1-4, Б/1-5, Б/1-6, Б/1-7, Б/1-71, Б/1-8, Б/2-1)
Подношење захтјева за средства
новчаних подстицаја за запошљавање
у оквиру другог посебног циља врши
се путем прописаних образаца захтјева
(З/ОП) у складу са Упутством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи за подстицаје са позиција:
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A. Остали подстицаји
(Позиција: Д/1-3; Д/1-4)
Подношење захтјева за средствима новчаних подстицаја у области
развоја пољопривредне производње у
оквиру трећег посебног циља врши се
путем прописаних образаца захтјева
(З/1-А, З/ОП, З/КУ, З/Р, З/ЛО) у складу са Упуством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној
производњи за подстицаје са позиција:
А/1-8, Ц/1-1, Ц/1-2, Ц/1-3, Ц/1-4, Д/11, Д/1-2, Е у складу са процедурама
аплицирања из овог Програма.
Подношење приједлога пројеката
Лица која, поред општих, испуњавају и посебне услове Програма имају статус апликанта за пројектно финансирање у оквиру линија (Ц/1-1,
Ц/1-2, Д/1-2).
Апликант може доставити само један приједлог пројекта у којем је
планирано кориштење средстава из
Програма на основу јавног позива који
објављује ово Министарство.
Финансирање пројеката
Минималан и максималан износ гранта који може бити затражен за
суфинасирање пројеката је у распону
од 2.000,00 КМ до 20.000,00 КМ за позицију Ц/1-1, Ц/1-2, Д/1-2.
Захтјеви за средствима резерве
Апликанти могу доставити захтјев за средствима резерве за додјелу
новчаних подстицаја за реализацију
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појединачних активности у складу са
одредбама овог Програма и након објављивања јавног позива.
Апликанти у случају постојања
хитних или специфичних потреба који су директно повезани са циљевима
Програма, могу доставити захтјеве за
резервним средствима у складу са одредбама Програма.
Апликанти на резервна средства аплицирају у форми захтјева за средствима прописаној од стране Министарства за привреду (образац З/1-Р).
Обавезни садржај захтјева за средства резерве
Садржај захтјева за средствима
дефинисан је Упутством за остваривање подстицаја Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона
Горажде. Приликом аплицирања у виду захтјева за одобравање средстава
резерве, апликант је дужан навести
сљедеће информације:
-

разлог због којег тражи одобравање средстава,
укупни износ потребних средстава,
тражени износ новчаних средстава,
износ средстава који би се обезбиједио из других извора
релевантна документација којом се доказује оправданост подношења захтјева, насталих трошкова и потребних средстава.

Финансирање захтјева за средствима резерве
Финансирање захтјева за сред-
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става резерве проводи се у складу са
Програмом. Захтјеви за одобравање
ср-едстава у појединачном случају не
могу бити већи од 2.000,00 КМ. Властита средства апликанта су пожељна,
али нису обавезујућа. У току године
апликант може поднијети само један
захтјев за средствима.
Подношење апликација, отварање
апликација
и
административна
провјера
Захтјеви за остваривање новчаних подстицаја за подстицање пољопривредне производње, приједлози пројеката и захтјеви за резервна средства
подносе се кантоналном Министарству за привреду у форми прописаној у
овом Програму и Упутством за остваривање подстицаја у примарној пољопривредној производњи.
Административна провјера се
проводи у циљу утврђивања да ли апликант испуњава услове за остваривање новчаних подстицаја у складу са
условима за различите специфичне
циљеве Програма.
Апликације на захтјеве за средствима се након административне провјере и оцјењивања упућују у даљу
процедуру.
Правна и физичка лица подносе захтјеве и потребну документацију
у роковима прописаним Упутством за
остваривање новчаних подстицаја у
примарној пољопривредној производњи кантоналном Министарству за привреду (сектор за пољопривреду).
Отварање апликација и административна провјера за приједлоге пр-
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ојеката (Ц/1-1, Ц/1-2, Д/1-2) проводи
се најкасније 30 дана од крајњег рока
за подношење пројеката.
Административном провјером
Министарство (Сектор за пољопривреду) ће провјеравати да ли је свака апликација задовољила сљедеће услове:
-

-

-

-

да апликант испуњава опште
услове за учествовање у Програму,
да апликант испуњава посебне
услове за учествовање у Програму,
да апликант испуњава основне
и посебне критерије прописане
у Програму,
да је документација потпуна и
исправно попуњена у складу са
прописаном формом.

За апликације које задовољавају
претходне услове, у административној
провјери захтјева за новчане подстицаје Министарство врши провјеру документације у складу са Упутством, утврђује чињенично стање на терену и
обрађује захтјеве у складу са Програмом и Упутством.
Уколико се ради о пројектном
финансирању, након испуњавања услова из административне провјере, комисија ће апликацију евалуирати у складу са одредбама Програма. У супротном, апликација ће и без евалуације
бити одбијена из административних
разлога. Приједлози пројеката писани
рукописом ће бити аутоматски одбијени.
Одобравање новчаних подстицаја
Након обраде и провјере доста-

вљене документације, кантонално Министарство врши обрачун новчаних
подстицаја само за клијенте чији су захтјеви благовремени, основани и потпуни. Обрачун новчаних подстицаја врши се на прописаним обрасцима у складу са Упутством у прописаним роковима.
Селекција 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. У евалуацији пројеката комисија примјењује пет група
индикатора и то:






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

Селекција захтјева за средствима резерве
Селекција достављених захтјева
за подстицаје пољопривредној производњи проводи се у складу са Упуством. Комисија проводи евалуацију након проведене административне провјере. У селекцији захтјева за средствима
комисија примјењује три групе индикатора и то:




Релевантност
Одрживост
Буџет и трошковна ефикасности
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Оцјењивање пројеката и захтјева за
резерва средства
Оцјењивање приједлога пројеката и захтјева за резервним средствима
се проводи на основу скале за евалуацију. Евалуациони критерији су подијељени у оквиру група и подгрупа. За
сваку подгрупу комисија даје оцјену
између 1 и 5 према сљедећим категоријама процјена:
1.
2.
3.
4.
5.

- веома слабо;
- слабо;
- адекватно;
- добро;
- 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
одбија без обзира на добивен укупан
максималан број бодова. Уколико је
укупан резултат у поглављу Буџет и
трошковна ефикасност мањи од 10,
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 сума оцјена добивених од
свих чланова комисије подијели са бројем чланова комисије.

Скала за евалуацију
Табела 4.
ОПИС ИНДИКАТОРА
1. Финансијски и оперативни капацитети апликанта
1.1. Процјењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом
1.2. Процјењени ниво знања за имплементацију пројеката
2. Релевантност
2.1. Колико је апликација релевантна посебни циљ
Програма?
2.2. Колико је апликација релевантна за приоритете
из Програма?
2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване
резулате Програма?
3. Методологија

ПРОЈЕКТИ ЗАХТЈЕВИ
10
5
5
30

30

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

5x2

10
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3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта?
3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, анализа
проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјешавање презентованог проблема?
4. Одрживост
4.1. Да ли ће предложене активности значајније допринијети рјешавању проблема који је наведен у
приједлогу пројекта или захтјеву?
4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне мултипликативне ефекте на развој пољопривреде?
4.3. 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
привреду?
5. Буџет и трошковна ефикасност

5
5
20

20

5

5

5x2

5x2

5

5

30

30

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

5x2

5x2

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

5x2

5x2

5x2

5x2

100

80

5.3. Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин да доказују да ће средства Програма бити искориштена на ефикасан и економичан начин?
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
Процедуре одобравања захтјева за
подстицаје у примарној пољопривредној производњи
Апликације поднешене у форми захтјева за подстицаје у пољопривредној производњи одобравају се у
складу са Упуством.
Министарство за привреду ће
запримљене захтјеве за сјетву пшенице
у јесењем року 2017.године обрадити у
складу са Програмом и Упутством из

2017. године.
Процедуре одобравања приједлога
пројеката
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 ср-
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едстава 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 одредбама Програма.
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сти министру за привреду за потписивање уговора.
Уколико се одлуком Владе Босанско-подрињског кантона Горажде
одобрава износ гранта већи од 10.000
КМ, прије потписивања уговора, нацрт уговора се доставља кантоналном
правобраниоцу на мишљење.

У правилу, комисија предлаже
одобравање пројеката у пуном износу.

Уговором ће се дефинисати начин имплементације пројекта, вријеме
имплементације, обавезе корисника
средстава и Министарства за привреду, начин обезбјеђења инструмената
за осигурање намјенског утрошка средстава.

У изузетним случајевима, комисија уз образложење предлаже одобравање пројекта у умањеном износу у
зависности од резултата процеса евалуације и провјере на терену.

Након прихватања приједлога
одлуке од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев је
одобрен те се приступа потписивању
уговора за суфинансирање пројекта.

Све одобрене пројекте Министарство предлаже Влади да донесе одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона – економски код 614 500 – Субвенције јавним предузећима - пољопривредна производња у складу са Законом о извршењу Буџета.

Процедуре одобравања захтјева за средствима резерве

Истовремено са приједлогом
одлуке о одобравању средстава из Буџета, Влади се доставља одобрени приједлог пројекта и нацрт уговора о финансирању или суфинансирању одобреног пројекта.
У случају да је планирано суфинансирање пројекта веће од 6.000 КМ,
уз нацрт уговора подноси се и приједлог закључка Владе о давању сагласно-

Апликацију поднесену у форми захтјева за средства комисија рангира по броју освојених бодова, за оне
захтјеве који су 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
који се налазе у процесу одобравања.
Захтјеви за средствима који имају више од 50 бодова, али за чије фи-

30. април/травањ 2018.
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нансирање нема расположивих средстава, стављају се на листу чекања у случају обезбјеђења додатних средстава
за Програм или доношења одлуке о
прерасподјели средстава у складу са
одредбама Програма.

новчаних подстицаја.

Све одобрене захтјеве Министарство предлаже Влади да, у складу са
Законом о извршењу Буџета, донесе
одлуку о одобравању средстава из Буџета Босанско-подрињског кантона –
економски код 614 500 ПОД002 – Субвенције јавним предузећима – Подстицај пољопривредној производњи.

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

Након прихватања приједлога
одлуке о одобравању захтјева за исплатом средстава од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, захтјев и одлука о одобравању средстава
се достављају Министарству за финансије.
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава су лица
која испуњавају опште и посебне услове Програма и која су успјешно завршила процес аплицирања, селекције и
евалуације и која су успјешно рангирана за кориштење средстава из овог
Програма.
Физичка и правна лица која испуњавају опште услове за остваривање
новчаних подстицаја имају статус апликанта. Физичка и правна лица која
аплицирају на средства у оквиру подстицаја за достизање комерцијалног
статуса и подстицаја у оквиру развоја
пољопривреде морају испујавати посебне услове и критерије за остваривање

7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
И МОНИТОРИНГ

Поред упосленика који ће бити
ангажовани на имплементацији Програма, на Програму ће бити ангажована лица на пословима комисија које се
формирају у складу са Програмом.
Чланови комисије за провођење активности на оцјењивању апликација не
могу бити чланови комисије за контролу реализације уговорених обавеза
по овом Програму. Комисије по овом
Програму се не плаћају.
Мониторинг имплементације Прог
рама
Мониторинг се проводи са циљем утврђивања да ли се имплементација подржаних активности проводи у
складу са потписаним уговорима и у
складу са одредбама овог Програма. У
циљу осигурања процјене резултата,
одабрани корисници су дужни након
утрошка одобрених средстава доставити Министарству за привреду извјештај о проведеним активностима које
су одобрене за финансирање из Програма.
Надзор реализације Програма
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врше Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде и
Кантонална управа за инспекцијке послове/пољопривредни инспектор.
Мјерење резултата и проведених активности ће се вршити на основу периодичног мониторинга имплементације пројекта сачињавањем записника уз који ће бити сва неопходна
документација којом се доказује имплементација намјенског утрошка додијељених средстава.
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Преглед очекиваних резултата подршке

Реализацијом Програма се очекује остваривање конкретних резултата од стране апликаната којима су одобрена средства.
Очекивани резултати Програма
се односе на:
-

повећање анималне производње,
повећање биљне производње,
повећање броја запослених у
пољопривреди,
повећање капиталних улагања
у пољопривредну производњу,
повећање обрадивих површина.

9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Непредвиђени расходи
Непредвиђени расходи за остале Програмом предвиђене активности

30. април/травањ 2018.
могу се појавити само као резултат промена унутар интерне структуре самог Програма.
Како би се смањили непредвиђени расходи унутар схеме подстицаја, уведене су квоте обима остваривања
подстицаја. Додатно обезбјеђење за
непредвиђене расходе је уведено кроз
минималне и максималне вриједности
издатака за сваки специфични циљ,
чиме је Програм додатно заштићен од
непредвиђених расхода.
Ризици
У приједлозима пројеката или
захтјевима за средствима апликанти су
дужни процијенити све ризике који
могу утицати на остваривање планираних резултата пројекта.
Апликанти су дужни планирати мјере које ће подузети у случају остваривања ризика који могу утицати на
остваривање планираних резултата.
У случају да на појединим ставкама средства не буду у потпуности
утрошена, а на појединим недостају,
Министарство за привреду Босанскоподрињског кантона Горажде има право да иста својом одлуком преусмјери
у другу ставку.
У случају промјене висине средстава и других трошкова по ,,Програму кантоналних новчаних подстицаја
у пољопривреди за 2018. годину“, који
могу настати као резултат промјене
законских прописа или усклађивања
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде, ,,Програм кантоналних новчаних подстицаја у пољопривредној
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производњи за 2018 годину“ се може
мијењати, односно износи средстава
по ставкама у ,,Програму кантоналних
новчаних подстицаја у пољопривреди
за 2018. годину“, смањивати или повећавати уз сагласност Владе Босанскоподрињског кантона Горажде.
Број:03-14-543-1/18
19.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.

381
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), а у складу са Програма утрошка
средстава Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са
економског кода 614 100 (КАН 003) Остали текући трансфери – Информисање за 2018.годину број:10-14-233-2
/18 од 31.01.2018.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
145. редовној сједници, одржаној дана
16.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде д.о.о.
на име III (треће) од укупно
XII (дванаест) редовних транши
за 2018. годину
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 40.057,28 КМ Јавном предузећу РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. на име уплате III (треће) од укупно XII (дванаест) редовних

транши за 2018.годину, намијењене за
исплату плаtа и доприноса.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, младе, науку, културу и спорт са економског кода 614
100 (КАН 003) - Остали текући трансфери – Информисање.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Јавног предузећа РТВ
Босанско-подрињског кантона Горажде д.о.о. број:1325002001666685, отворен код НЛБ Тузланске банке Филијала Горажде, ИД број: 4245030110002.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, младе,
науку, културу и спорт у року од 15
(петнаест) дана од дана реализације
средстава извијести и документује наведени утрошак, те да захтјев за наредну мјесечну траншу достави Министарству за образовање, младе, науку, културу и спорт првог радног дана након истека мјесеца за који се захтјев подноси.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-516/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.

30. април/травањ 2018.
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383

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 145. редовној
сједници, одржаној дана 16.04.2018.године, д о н о с и:

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15), а у складу са чланом 4. Одлуке о
утврђивању Календара обиљежавања
значајних догађаја, датума и личности
из одбрамбено-ослободилачког рата
1992-1995.година у Босанско-подрињском кантону Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона
Горажде” број: 1/13 и 11/15), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на 145. редовној сједници, одржаној
дана 16.04.2018.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство – Подгорица,
Црна Гора
Члан 1.
Одобрава се службено путовање у иностранство – Подгорица, Црна
Гора, у трећу студијску посјету пројектног савјетодавног одбора, Амири Боровац, стручној савјетници за предшколско и основно образовању у Министарству за образовање, младе, науку,
културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде.
Службено путовање ће се обавити у периоду од 24. до 27. априла
2018. године.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде”.
Број:03–49-542/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.

ОДЛУКУ
о усвајању Програма обиљежавања
26. годишњице Армије РБиХ у
Босанско-подрињском кантону
Горажде за 2018.годину
Члан 1.
Овом се Одлуком усваја Програм обиљежавања 26. годишњице Армије РБиХ у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2018.годину, а исти је
саставни дио ове Одлуке.
Одобравају се трошкови за реализацију Програма у износу 2.840,00
(словима: двије хиљаде осам стотина
четрдесет) КМ, према Финансијском
плану, који је саставни дио Програма.
Члан 2.
Одобрена средства обезбједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Теку-
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ћи трансфери непрофитних организација – Обиљежавање значајних датума из период '92-'95.
Одобрена средства уплатити на
жирорачун Удружења “Свјетлост
Дрине” Горажде број:1990540006546332,
отворен код Шпаркасе банк, филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-541/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.

384
На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 04/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614200-БОР-005 Текући трансфери појединаца, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној
дана 16.04.2018.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку
о додјели новчаних средстава
Члан 1.
Овом Одлуком Влада Босанскоподрињског кантона Горажде даје сагласност на Одлуку о додјели новчаних средства доносену од стране Министарства за борачка питања број: 1114-820-1/18 од 26.03.2018.године.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614200 - Текући трансфери појединаца - Друга права у складу са посебним прописима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити појединачно на
жирорачуне корисника.
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:03–14-519/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.

30. април/травањ 2018.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(„Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број: 4/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама - Пројекти, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.
2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Савезу РВИ
за пројекат „Суфинансирање израде
ортопедских помагала”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 4.000,00 КМ Савезу РВИ
„Синови Дрине” Горажде на име суфинансирања пројекта „Суфинансирање израде ортопедских помагала”.
Члан 2.
Одобрена средства обезбједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти удружења борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Бо-

санско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу пројекта
- Савезу РВИ “Синови Дрине” Горажде, на број жирорачун број: 1990540005
249733, отворен копд ШПАРКАСЕ банке Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-540/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 04/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Фондацији
„Истина за Горажде” за Пројекат
„Набавка компјутерске опреме”
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласно-

30. април/травањ 2018.
ст Фондацији „Истина за Горажде” на
Пројекат „Набавка компјутерске опреме” у износу од 600,00 КМ.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансфери непрофитним организацијама – Пројекти.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити носиоцу захтјева,
Фондацији „Истина за Горажде”, Горажде на број жирорачуна: 199543002106
9752, Шпаркасе банка филијала Горажде.
Члан 4.
Фондација „Истина за Горажде” Горажде је дужна након утрошка
одобрених новчаних средстава доставити Министарству за борачка питања
извјештај о проведеним активностима
и утрошку новчаних средстава.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-539/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући
трансфери непрофитним организацијама, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2018. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу РВИ за одлазак
на КУП првенство у шаху
у Завидовићима
Члан 1.
Одобравају се новчана средства
у износу од 600,00 КМ на име суфинансирања организовања одласка РВИ
на КУП првенство у шаху, које ће се
одржати у Завидовићима дана 07.04.
2017.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614300 – Текући трансферии непрофитним организацијама – Спортске манифестације РВИ.

30. април/травањ 2018.
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Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачун Савеза за спорт и рекреацију инвалида
Босанско-подрињског кантона Горажде на број:1990540006144655, отворен
код ШПАРКАСЕ банке Горажде.

Овом се Одлуком одобравају
новчана средстава у износу од 2.500,00
КМ на име суфинансирања трошкова
обиљежавања меморијалног турнира
„Мирсад Хурић Хура” за 2018.годину.

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:03–14-538/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава са кода 614300 - Текући трансфери
непрофитним организацијама, Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној
дана 16.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
удружењу Мушки рукометни клуб
”Горажде” за обиљежавање
Меморијалног турнира „Мирсад
Хурић Хура” 2018.године

Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама – Обиљежавање значајних датума.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити на жирорачун удружења Мушки рукометни клуб Горажде, број:1610300002260096, Раифаизен
банка.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-537/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:

Број 6 – страна 1051

30. април/травањ 2018.
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614300 - Текући трансфери непрофитним организацијама - Пројекти, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2018.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Организацији
породица шехида и палих бораца
БПК Горажде за пројекат
„Обилазак мезарја, посјете
организацијама породица шехида
са других кантона“
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност Организацији породица шехида и
палих бораца Босанско-подрињског
кантона Горажде на пројекат „Обилазак мезарја, посјете организацијама
шехида са других кантона“ у износу
од 1.200,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614300 - Текући трансфери непрофитних организација - Пројекти.

а средства уплатити носиоцу пројекта,
Организацији породица шехидаи палих бораца Босанско-подрињског кантона Горажде, на број жирорачуна
1990540005249539, Шпаркасе банка Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-535/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде” број:
8/15) и Закона о извршењу Буџета
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 13/17), а у
складу са Програмом утрошка средстава Министарства за борачка питања
са економског кода 614200-БОР-005 Текући трансфери појединцима – Повратак и одржив повратак, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на 145. редовној сједници, одржаној
дана 16.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава

Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,

Овом се Одлуком одобравају
новчана средства за трошкове изградње прилазног пута у селу Дјаковићи и

30. април/травањ 2018.
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изградња стајног објекта у селу Миљено за 2 корисника припадника борачких популација,у укупном износу од
2.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
обезбиједити из Буџета Министарства
за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614200 - Текући трансфери појединцима - Повратак и одржив повратак.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства уплатити појединачно на
жирорачуне корисника.
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:03–14-534/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 41. став 5. Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
9/13, 8/15 и 8/16), а у складу са одредбама члана 55. став 2. и 3. члана 79. ст-

ав 1. Закона о набављању, држању и
ношењу оружја и муниције (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 10/17), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
145. редовној сједници, одржаној дана
16.04.2018. године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење
поступка уништења ватреног оружја
I
Овим Рјешењем, у складу са Одлуком министра Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског
кантона Горажде о преносу власништва и уништењу ватреног оружја, број:
07-01-04-1549/18 од 10.04.2018. године,
именује се Комисија у саству:
-

Дуровић Самир – предсједник
Мирвић Адмир – члан
Маслан Фикрет – члан
II

Задатак Комисије је да, у складу
са горе наведеном Одлуком министра
Министарства за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона Горажде, проведе поступак уништења ватреног оружја у складу са Развојним програмом Уједнињених нација - УНДП-а.
III
Уништење ватреног оружја, наведеног у Одлуци из тачке 1. овог Рјешења, ће се извршити у вријеме и на
локацији према програму који је донио УНДП, а о чему ће бити сачињен
одговарајући записник, који ће се дост-
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авити Управи полиције – МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде, како би се исти уложио у предметне списе Управе полиције.
IV
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави
у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–04-531/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 38. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2018. годину (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде” број: 13/17), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 145.
редовној сједници, одржаној дана 16.
04.2018. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању сагласности за извођење
радова на замјени столарије
у објекту Министарства
за унутрашње послове
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да покрене
поступак набавке извођења радова на
замјени и уградњи унутрашње столарије у објекту Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског

кантона Горажде у сједишту, са укупно процијењеном вриједношћу до
45.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства потребна за набавку
радова из члана 1. ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде за 2018.годину
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 13/17), организациони код 141 - Министарство
за унутрашње послове на економском
коду 821600 - Реконструкција и инвестиционо одржавање.
Набавку обавити у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона
Горажде и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, свако из своје надлежности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03-14-530/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-
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подрињског кантона Горажде”, број:
8/15) те на основу писаног захтјева Удружења „ПАТРИОТСКИ ПОКРЕТ БПК
ГОРАЖДЕ” Горажде, број: 5/17 од 20.
06.2017.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2018.
године, д о н о с и:
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привремено кориштење за потребе обављања основних активности привременог корисника, као и за смјештај пратеће опреме, те се у друге сврхе не
може користити.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о давању пословног простора
на привремено кориштење

Задужује се Служба за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде да
записнички изврши примопредају предметног пословног простора.

Члан 1.

Члан 5.

Удружењу „Патриотски покрет
Босанско-подрињског кантона Горажде”, уступа се, без накнаде, на привремено кориштење, пословни простор за
засебним улазом у приземљу помоћног објекта који се налази непосредно
до зграде Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, у Улици 1.славне вишеградске бригаде 2а, а састоји се од
двије просторије, и то: једна просторија димензија цца 7,50м² и друга просторије цца 12,50 м².
Члан 2.
Пословни простор из претходног члана уступа се на привремено кориштење на рок од 2 (двије) године од
дана примопредаје, с тим да се истеком овог рока привременом кориснику
простор може, на писани захтјев, поново дати на привремено кориштење,
уколико је пословни простор кориштен сходно намјени и договору, те ако
још увијек постоји потреба за истим.
Члан 3.
Пословни простор се уступа на

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”.
Образложење
Удружење „Патриотски покрет
Босанско-подрињског кантона Горажде, обратило се Влади Босанско-подрињског кантона Горажде са Захтјевом за
додјелу канцеларијских просторија,
број: 5/17 од 20.06.2017.године, у којем
је тражена подршка у виду уступања
наведених просторија за потребе обављања основне дјелатности, а у недостатку адекватних просторија за рад.
Уступљене просторије су девастиране и неусловне, а подносилац Захтјева би их у цјелости привео намјени
кроз лични рад и употребу властитих
материјалних средстава.
Будући да је мисија и дјелатност подносиоца захтјева изразито хумане природе и да на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде постоји
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30. април/травањ 2018.
потреба за истим, одлучено је као у диспозитиву.

КОСМЕТИК МАРКЕТ” д.о.о.
ВИТЕЗ у износу од 400,00 КМ.

Број:03–49-527/18
16.04.2018.године
Горажде

Средства уплатити на рачун
број: 199052-0009297641, отворен
код Шпаркасе банке д.д.

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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Члан 2.

На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде” број:
8/15), у складу са чланом 9. став 25.
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину остваривање
права из Закона о накнадама плата и
посланика које бира, именује или чији
избор потврђује Скупштина Босанскоподрињског кантона Горажде број: 0102-390/14 од 20.05.2014. године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној
дана 16.04.2018. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о плаћању рачуна
Члан 1.
Овом се Одлуком одобравају средства у укупном износу од 735,00 КМ,
на име репрезентативних поклона како слиједи:
-

Рачун број: 03/18, успостављен
од стране Обртничке радња
Златара “С” у износу од 335,00
КМ.
Средства уплатити на рачун
број: 1995430033975214, отворен
код ШПАРКАСЕ БАНКЕ.

-

Рачун број: НОП-132/2018-3215,
успостављен од стране “ЦМ-

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства уплатити из Буџета Владе
Босанско-подринсјког кантона Горажде, економски код 613 900 - Уговорене
и друге посебне 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:03–14-526/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на 145. редовној сједници, одржаној дана 16.04.2018.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о уплати доприноса за ПИО/МИО
Члан 1.
Овом се Одлуком одобрава уплата диприноса за ПИО/МИО на име

30. април/травањ 2018.
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Карахоџа Едмира у износу од 710,34
КМ, а на основу пресуде Кантоналног
суда Горажде, број: 05-0-ГЖ-06 000014
од 09.02.2006.године.
Члан 2.
Средства за реализацију ове Одлуке су обезбјеђена у Буџету Босанскоподрињског кантона Горажде – Министарство за финансије, економски код
- Извршење судских пресуда и рјешења о извршењу 614 800.
Средства уплатити на рачун
Пензијско-инвалидског осигурања-Подружница Горажде, на име допри-носа
за Карахоџа Едмира.
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:03–14–573/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15) и члана 10. Одлуке о утврђивању
услова и критерија за стицање права
на куповину стана по повољним условима у стамбено-пословном објекту
„Ламела Х3” у Горажду („Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде”, број:11/17), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на 145.
редовној сједници, одржаној дана 16.

04.2018.године, д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Другостепене комисије
за рјешавање по жалбама
на Прелиминарну ранг-листу
подносилаца захтјева за куповину
стана по повољним условима
у стамбено-пословном објекту
„Ламела Х3” у Горажду
Члан 1.
Овим се Рјешењем именује Другостепена комисија за рјешавање по
жалбама на Прелиминарну ранг-листу подносилаца захтјева за куповину
стана по повољним условима у стамбено-пословном објекту „Ламела Х3” у
Горажду (у даљем тексту: Комисија), у
саставу:
1. Менсур Судић,
2. Адис Хубјер,
3. Садета Теровић,

предсједник
члан
члан

За секретара Комисије именује
се Мелиха Субашић.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1.
овог Рјешења је рјешавање по жалбама
изјављеним на Прелиминарну ранглисту, доношење одговарајућих закључака о којима обавјештава подносиоце приговора те утврђује приједлог ранг-листе и доставља је министру за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Овим се Рјешењем стављају ван
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снаге Рјешење о именовању Другостепене комисије за рјешавање по жалбама на Прелиминарну ранг-листу подносилаца захтјева за куповину стана
по повољним условима у стамбено-пословном објекту „Ламела Х3” у Горажду, број:03-23-248/18 од 22.02.2018.године и Рјешење о измјени Рјешења о
именовању Другостепене комисије за
рјешавање по жалбама на Прелиминарну ранг-листу подносилаца захтјева
за куповину стана по повољним условима у стамбено-пословном објекту
„Ламела Х3” у Горажду, број:03-23-2482/18 од 02.03.2018.године.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће бити
објављено у “Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–23-556/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМIЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 5. Уговора о извођењу додатних електроинсталатерских радова
на 3. спрату и поткровљу зграде Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде, број: 03-14-107-27/18 од 12.03.2018.
године, закљученим са друштвом ГПД
„ДРИНА” д.д. Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
145. редовној сједници, одржаној дана
16.04.2018.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Прве привремене ситуације,
број:3/2018 од 28.03.2018.године
испостављене од стране ГПД
„Дрина” д.д. Горажде, а у оквиру
извођења додатних
електроинстлатерских радова
на 3. спрату и у поткровљу зграде
Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање износа у висини од
14.866,43 КМ према Првој привременој
ситуацији ГПД „Дрина” д.д. Горажде,
број: 3/2018 од 28.03.2018.године, а у
оквиру додатних електроинсталатерских радова на 3.спрату и у поткровљу
зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се из Буџета Службе за заједничке послове кантоналних органа за
2018.годину, са економског кода 821600
– Реконструкција и инвестиционо одржавање, а у корист банковног рачуна друштва ГПД „Дрина” д.д. Горажде, број:
1011400000004042, отвореног код „Привредне банке Сарајево” д.д. Сарајево,
филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде и Служба за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињс-
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ког кантона Горажде.
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:03–14-525/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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На основу члана 23. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
8/15), члана 5. Уговора о извођењу завршних грађевинских радова на 3. спрату и у поткровљу зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде,
број: 03-14-829-26/17 од 15.08.2017. године, закљученим са друштвом ГПД
„ДРИНА” д.д. Горажде, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
145. редовној сједници, одржаној дана
16.04.2018.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
Друге привремене ситуације,
број: 04/2018 од 28.03.2018.године
испостављене од стране ГПД
„Дрина” д.д. Горажде, а у оквиру
извођења завршних грађевинских
радова на 3. спрату и у поткровљу
зграде Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом се Одлуком даје сагласност за плаћање износа у висини од

51.212,74 КМ према Другој привременој ситуацији ГПД „Дрина” д.д. Горажде, број: 04/2018 од 28.03.2018.године,
а у оквиру извођења завршних грађевинских радова на 3. спрату и у поткровљу зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
исплатиће се из Буџета Службе за заједничке послове кантоналних органа за
2018.годину, са економског кода 821600
– Реконструкција и инвестиционо одржавање, а у корист банковног рачуна друштва ГПД „Дрина” д.д. Горажде, брoj:
1011400000004042, отвореног код „Привредне банке Сарајево” д.д. Сарајево,
филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде и Служба за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде.
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:03–14-524/18
16.04.2018.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Емир Оковић,с.р.
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подри-
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њског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА СПОРТСКО
РИБОЛОВНО ДРУШТВО „ТОПЛИК”
ПРАЧА, 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-12/1997 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО „ТОПЛИК” ПРАЧА.
2. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Скупштине Удружења, тако што се поједини чланови Скупштине Удружења
разрјешавају дужности на основу
Одлука Скупштине Удружења број: 41-6-2-1/18 и број: 41-6-2-2/18 од
24.02.2018.године, а именују се нови чланови Скупштине Удружења,
на основу Одлуке Скупштине Удружења, број:41-6-1-1/18 од 24.02.2018.
године.
3. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Управног
одбора Удружења, тако што се један члан Управног одбора Удружења разрјешава дужности на основу
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Одлуке Скупштине Удружења број: 41-5/18 од 24.02.2018. године, а
именује се нови члан у Управни
одбор Удружења, на основу Одлуке Скупштине Удружења, број:415-1/18 од 24.02.2018. године.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Надзорног
одбора Удружења, тако што се један члан Надзорног одбора Удружења разрјешава дужности на основу
Одлуке Скупштине Удружења, број: 41-3-2/18 од 24.02.2018. године, а
именује се нови члан у Надзорни
одбор Удружења, на основу Одлуке Скупштине Удружења, број: 413-3/18 од 24.02.2018. године.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена чланова Дисциплинског суда Удружења, тако што се
један члан Дисциплинског суда
Удружења, односно предсједник
Дисциплинског суда, разрјешава
дужности на основу Одлуке Скупштине Удружења, број: 41-3 /18 од
24.02.2018. године, а именује се нови предсједник Дисциплинског суда Удружења, на основу Одлуке
Скупштине Удружења, број:41-3-1/
18 од 24.02.2018. године.
6. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Статута Удружења,
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јер је на сједници Скупштине Удружења, одржаној дана 24.02.2018.
године, донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима и задацима:

7. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и
6. диспозитива овог Рјешења извршен је дана 10.04.2018.године.

Провођење утврђеног спортског риболовног плана, а према
органима власти, кантона и
Федерације БиХ, научноистраживачким
институцијама,
СРСБиХ и другим институцијама, организацијама од интереса за Удружење;
Промоција, развој и планирање спортског, рекреативног и
туристичког риболова;
Промоција, развој и планирање спортскориболовних такмичења;
Утврђивање система такмичења у спортском риболову у
Федерацији БиХ;
Заштита и унапређење рибљег фонда, очување риболовних подручја и природне околине, промоција позитивних
активности и вриједности, наступање у име Удружења према надлежним законодавним
органима, те институцијама
чије су надлежности уско везане за рад Удружења – корисника риболовног права;
Изграђивање приједлога, ставова, мишљења и иницијатива
о питањима од интереса за Удружење;
Утврђивање метода и облика
рада за остваривање заједничких интереса;
Дистрибуција дозвола, у складу са Законом и полагање рибичких испита.

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРШТВО „ТОПЛИК” ПРАЧА уписано је у Регистар удружења,
који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, дана
21.07.1997. године, под регистарским
бројем Р-I-12/1997 у прву књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-14/18
од 23.03.2018.године, обратило се Удружење Спортско риболовно друштво
“Топлик” Прача за упис у Регистар
промјене чланова Скупштине Удружења, Управног одбора, Надзорног одбора, Дисциплинског суда и промјене
Статута.
Уз Захтјев је приложена Одлука
број: 41-6-2-1/18 од 24.02.2018. године,
о брисању са списка чланова Друштва
на основу Регистра података, Одлука
број: 41-6-2-2/18 од 24.02.2018. године,
о брисању са списка чланова Друштва
на основу смрти, Одлука број: 41-6-11/18 од 24.02.2018. године, о упису у
Регистар података нових чланова Друштва, Одлука број: 41-6-2/18 од 24.02.
2018. године, о ревидирању списка, брисању чланова Друштва на основу Регистра података, Одлука број:41-6-1/18
од 24.02.2018.године, о ревидирању списка чланова Друштва на основу Регистра података, Изјава број: 41-6/18 од
24.02.2018. године, са одржане редовне
Скупштине УСРД ТОПЛИК ПРАЧА,
Одлука број:41-5/18 од 24.02.2018. године, о разрјешењу члана Управног одбора, Одлука број:41-5-1/18 од 24.02.

•

•
•
•
•

•

•
•

Образложење
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2018. године, о именовању члана Управног одбора, Одлука број: 41-3-0/18
од 24.02.2018.године, о разрјешењу члана органа Удружења – Надзорни одбор, Одлука број:41-3-3/18 од 24.02.2018.
године, о именовању члана органа Удружења – Надзорни одбор, Одлука број:41-3/18 од 24.02.2018.године, о разрјешењу члана органа Друштва – дисциплински суд, Одлука број: 41-3-1/18
од 24.02.2018. године, о именовању органа Друштва – дисциплински суд,
Одлука број:41-1/18 од 24.02.2018. године, о усвајању Статута за 2018. годину
и Списак чланова Друштва за 2018. годину.
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.

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

Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 12/13 и 12/15) и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис промјена Удружења у регистар удружења у износу
од 100,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу са Рјешењем број:
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и доказ о уплати налази се у спису предмета.

1. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосу-ђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, удруже-ње СИНДИКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВ-АЊА.

Ово је Рјешење коначно у уп-

Број:УП-1:05-05-14/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
10.04.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Горажде
Алма Шабанија,с.р.

400
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву Удружења СИНДИКАТ
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, а основу
члана 29. Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:45/02),
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ

Скраћени назив Удружења је: СВО.
2. Сједиште Удружења је у Горажду,
ул. Омера Вране бр. 42.
3. Упис је извршен под регистарским
бројем Р-I-4/2018 у прву књигу Регистра, дана 10.04.2018. године.
4. Синдикат високог образовања је
добровољно, невладино, ванстран-
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ачко удружење са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима
и задацима:
•
•
•
•

•

•

•

•

Остваривање и заштита интереса чланова и радника;
Обезбјеђивање одговарајућих
увјета рада;
Уговарање и утврђивање најквалитетније цијене рада радника;
Обезбјеђење правне заштите
за чланове Синдиката, укључујући и заступање у дисциплинским и судским поступцима за утврђивање одговорности из радног односа, односно
заштите права из радног односа пред надлежним судовима
у складу са могућностима;
Давање правних савјета из области радних односа и други
видове помоћи и подршке члановима Синдиката, у складу
са могућностима;
Праћење и залагање за примјену одредаба радно – правног
законодавства у ФБиХ, резолуције МОР-а, колективних уговора, подзаконских аката, правилника и других аката, те прописа из области високог образовања, студентског стандарда и других аката из те области;
Унапрјеђење студентског стандарда, квалитета наставе и
уопштено развоја високог образовања на простору Босанскоподрињског кантона Горажде;
Сарадња са осталим синдикатима у Босни и Херцеговини и
у иностранству, укључујући
повезивање, удруживање и
трансформисање с њима, у ск-
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•

•

•

•
•
•

•

ладу са Законом и интересима
чланства;
Заузима ставове и с њима упознаје надлежне органе путем
поднесака, а јавност путем средстава јавног информисања;
Даје иницијативе за измјену
закона и других прописа и даје мишљење у поступку њихових доношења;
Заузима ставове о питањима
из праксе рада државних органа, организација и установа, у
погледу правовременог и континуираног остваривања законских права радника и студената;
Приређује предавања, семинаре и савјетовања;
Води бригу о издавању и ширењу својих публикација и службеног гласила;
Покреће привредне и ванпривредне дјелатности у складу са
позитивним законским прописима;
Преко својих представника судјелује у раду органа, институција и других тијела када се то
тиче интереса статуса чланова,
радника и студената.

5. Лице овлаштено за заступање и представљање СИНДИКАТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА је:
Адмир Поздеровић - предсједник
Удружења
6. СИНДИКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и
даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица, чији надзор над радом врши надлеж-
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ни кантонални орган у чије подручје спада праћење стања у области
на коју се односи дјелатност Удружења.
7. Удружење је обавезно пријавити
овом Министарству сваку измјену
акта на основу којих је регистровано, у року од 30 дана након извршене измјене.
Образложење
СИНДИКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА поднио је Министарству за
правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде
захтјев за упис у Регистар удружења,
који се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона
о удружењима и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине,” број: 45/02”), и то: Одлука о
оснивању Удружења, Статут Удружења (2x), Одлука о именовању лица овлаштеног за заступање и представљање
Удружења, Списак чланова органа управљања и Записник са оснивачке сједнице Скупштине Удружења.
Увидом у приложену документацију Синдиката високог образовања,
Министарство за правосуђе, управу и
радне односе Босанско-подрињског
кантона Горажде је оцијенило да су
испуњени услови за упис у Регистар
Удружења, стога је, сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима
и фондацијама („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине” број:
45/02), одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово је Рјешење коначно у управном поступку и против истог се
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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 50,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 12/13 и 12/15) и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Накнада за упис у Регистар удружења у износу од 200,00 КМ уплаћена је на одговарајући рачун у складу
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03.
2014. године и доказ о уплати налази
се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-18/1 ПО ОВЛАШТЕЊУ
10.04.2018.године
ПРЕМИЈЕРА
Алма Шабанија, с.р.
Горажде

401
На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији БиХ (“Службене новине ФБиХ”
број: 35/05) и члана 55. став 1. Закона
о правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине Федерације БиХ”, број:33/04, 56/05, 70/07,
9/10 и 90/17), министар за борачка
питања, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о вођењу Регистра корисника права
из области бранилачко- инвалидске
заштите у Босанско-подрињском
кантону Горажде
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I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим се Правилником уређују
услови, начин и поступак прикупљања података, вођење Регистра корисника права из борачко-инвалидске заштите (у даљњем тексту: Регистар), одређују подаци који се уносе у Регистар, садржај докумената Регистра, поступак управљања подацима из Регистра, размјена и кориштење података и
друга питања у вези са успоставом Регистра.
Члан 2.
(Дефиниција Регистра, субјекти
успоставе и доступност Регистра)
(1) Регистар се састоји од пописа корисника права из области борачкоинвалидске заштите, а у исти се уносе подаци на начин прописан овим Правилником.
(2) Министарство за борачка питања
(у даљем тексту: Министарство) успоставља Регистар у сарадњи са
општинским службама надлежним
за борачко-инвалидску заштиту (у
даљем тексту: општинска служба).
(3) Регистар ће бити доступан свим
нивоима власти у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Федерација БиХ) путем Федералног министарства за питање бораца
одбрамбено-ослободилачког рата,
а подаци из Регистра представљају
службену тајну и могу се користити искључиво за службене потребе.
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(4) Федерално министарство управља,
води и одржава Јединствени регистар за ниво Федерације.
Члан 3.
(Појмовник)
(1) Оружане снаге чине припадници
АРБиХ, ХВО и припадници полиције МУП-а (у даљем тексту: Оружане снаге).
(2) Регистар корисника права у Босанско-подрињском кантону Горажде
из области борачко-инвалидске заштите представља електронска база података, која се формира прикупљањем и уношењем података о
корисницима права.
(3) Браниоцем се сматрају лица која
имају статус браниоца одбрамбено-ослободилачког рата на основу
члана 2. Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица
(“Службене новине Федерације
БиХ”, број: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10
и 90/17), као и сва друга лица која
нису обухваћена наведеним Законом, а статус браниоца су стекла на
основу закона и подзаконских аката преузетих од органа РБиХ, ХР
ХБ, Федерације БиХ и налазе се у
евиденцији надлежних органа на
општинском нивоу.
(4) Корисници права су браниоци и
чланови њихових породица који су
користили или користе права у
складу са прописима свих нивоа
власти (Федерација БиХ, кантони,
општине), почев од 1996. године и
надаље, а финансирана су или се
финансирају из Буџета Федерације
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БиХ, кантона и општина. Корисници права су и лица из члана 69. став 2. Закона о правима бранилаца
и чланова њихових породица, као
и сва друга лица која су обухваћена
наведеним Законом.
(5) Под појмом „права” подразумијевају се све новчане мјесечне и једнократне накнаде, као и давања у материјалу, стварима, услугама и сл.,
која имају протувриједност у новцу, а финансирана су или се финансирају из Буџета Кантона и буџета општина.
(6) Управљање електронском базом,
односно вођење Регистра подразумијева припрему, обједињавање,
успоставу, верификовање, одржавање, ажурирање и располагање подацима из електронске базе.
Члан 4.
(Прикупљање, унос, обједињавање
и ажурирање података)
(1) Попис корисника чине појединачне спецификације накнада свих корисника са свих нивоа власти.
(2) Достављени подаци се сортирају у
општи или посебни дио појединачне спецификације једног корисника права.
(3) Федерално Министарство врши
обједињавање података пописа корисника у Јединствени регистар,
који чине појединачне спецификације свих бранилаца и корисника
права.
(4) Електронска база података Регист-
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ра корисника права у Босанско-подрињском кантону Горажде формира се и води на начин који осигурава ажурност, оперативност и сигурност похрањених података.
(5) Подаци који се уносе у Регистар се
шифрују по шифрарнику који одобрава министар на приједлог лица одговорног за вођење Регистра.
II. ОСНОВ ЗА УНОС ПОДАТАКА
У ПОПИС КОРИСНИКА
Члан 5.
(Основ за унос и сортирање
података у попис корисника)
(1) Основ за унос података у информатичку апликацију (ИСВДВ) попис корисника су права регулисана
Федералним законима, као и допунским правима која су регулисана
кантоналном и општинском легислативом, везано за права из члана
3. овог Правилника и обавезама из
члана 55б. Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица.
(2) Достављени подаци се сортирају у
општи или посебни дио појединачне спецификације једног корисника, који је користио или користи
права из члана 3. став 4. овог Правилника на свим нивоима власти
(коначна рјешења и закључци надлежног органа, пресуде, одлуке или
други правни акти на основу којих
су остварена права).
Члан 6.
(Општи дио из пописа корисника)
Општи подаци који се уносе у
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попис корисника:
a) Презиме (име оца) и име
носиоца права;
б) ЈМБГ носиоца права;
ц) Служба током рата (број мјесеци);
д) Мјесто рођења;
е) Држављанство носиоца права;
ф) Националност;
г) Спол носиоца права;
х) Адреса пребивалишта носиоца
права;
и) Подаци о члановима домаћинства-кућна листа носиоца права;
ј) Презиме (име оца) и име корисника права;
к) ЈМБГ корисника права;
л) Адреса пребивалишта корисника права (једног или више
произишлих од носиоца права);
м) Статус корисника права (РВИ,
погинули, члан породице шехида, погинулог браниоца, члан
породице умрлог РВИ, мирнодопски војни инвалид и др.);
Члан 7.
(Посебни дио из пописа корисника)
Подаци који се уносе у попис корисника, поред основних идентификацијских података из члана 6. овог
Правилника, садрже и сљедеће податке који ће бити доступни свим нивоима власти у Федерацији БиХ:
a) Назив институције на терет чијег буџета је исплаћена мјесечна
накнада или једнократна накнада, давање у материјалу, стварима, услугама и сл. која имају
протувриједност у новцу, а финансирају се из буџета свих нивоа власти;
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б) Врста права;
ц) Правни основ;
д) Врста, број и датум акта на основу којег је извршена исплата,
односно на основу којег се исплата врши и надаље;
е) Одговорно лице;
ф) Лице које је извршило унос
података;
г) Учесталост исплата (једнократно, мјесечно, тромјесечно, годишње...);
х) Износ исплате;
и) Датум исплате.
Члан 8.
Обавезе о уносу података
кантоналних и општинских
органа
(1) Подаци које кантонални и општински органи уносе у попис корисника права која су користили или
користе по кантоналним и општинским прописима су:
a) Податак о додијељеној помоћи
у случају смрти (РВИ, демобилисани, члан породице – број и
датум правног акта, новчани
износ);
б) Подаци о мјесечној новчаној
накнади за РВИ 100% I групе
(број и датум правног акта, новчани износ).
ц) Подаци о додатку на мјесечну
новчану накнаду за носиоце ратног признања и одликовања са
нивоа кантона и општина (број
и датум правног акта, финансијски показатељ);
д) Подаци о новчаној накнади за
вријеме незапослености (број и
датум правног акта, новчани
износ);
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е) Подаци о једнократној новчаној
помоћи за трошкове лијечења
демобилисаног браниоца и члана његове уже породице (број
и датум правног акта, новчани
износ);
ф) Подаци о једнократној новчаној
помоћи за трошкове сахране
демобилисаног браниоца (број
и датум правног акта, новчани
износ);
г) Подаци о једнократној новчаној
помоћи за трошкове сахране
ужег члана породице демобилисаног браниоца; (број и датум
правног акта, новчани износ);
х) Подаци о помоћи у суфинансирању запошљавања припадника борачких популација (новчана помоћ за запошљавање и
самозапошљавање путем пројеката и сл. - број и датум правног акта, новчани износ);
и) Подаци о датој предности при
закупу и откупу пословног простора под једнаким условима
(број и датум правног акта, временски период, финансијски
показатељ);
ј) Подаци о датим бесплатним уџбеницима за редовно школовање (број и датум правног акта,
финансијски показатељ);
к) Подаци о датим правима за рјешавање стамбеног питања под
једнаким условима додјела стана (куће или стамбеног објекта број и датум правног акта, финансијски показатељ);
л) Подаци о датим правима за рјешавање стамбеног питања под
једнаким увјетима адаптација
куће, стана (број и датум правног акта, финансијски показат-

м)

н)
о)

п)

q)

р)

с)

т)

ељ);
Подаци о додијељеном МТС –
(пољопривредне машине, циркулар, и др. - број и датум правног акта - финансијски показатељ);
Подаци о додијељеној помоћи у
стоци (број и датум правног акта, финансијски показатељ);
Подаци о обавјештавању о смрти
путем јавних медија, организовање укопа - сахране уз државне
почасти и право на укопно мјесто на локацијама заслужних
личности (број и датум правног
акта, финансијски показатељ);
Подаци о кориштењу накнаде
трошкова укопа - сахране и подизање нишана, односно надгробних споменика (број и датум правног акта, финансијски
показатељ);
Подаци о омогућеном и плаћеном лијечењу у иностранству,
бањско лијечење у обиму који је
прописан за војне инвалиде (број и датум правног акта, финансијски показатељ);
Подаци о оствареном приоритету кориштења програма надлежних служби за запошљавање
под једнаким условима (број и
датум правног акта, финансијски показатељ);
Подаци о датом приоритету
приликом додјеле стипендија и
смештаја у ђачке и студентске
домове за редовне ученике и студенте под једнаким условима
(број и датум правног акта, финансијски показатељ);
Подаци о ослобађању од плаћања накнаде за погодности и накнаде за уређење грађевинског
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земљишта и обавезе накнаде за
додијељено градско грађевинско земљиште (број и датум правног акта, финансијски показатељ);
у) Подаци о кориштењу повластице у градском пријевозу у складу са важећим прописима (број
и датум правног акта, финансијски показатељ);
в) Подаци о плаћеном лијечењу у
иностранству, бањско лијечење
у обиму који је прописан за војне инвалиде (број и датум правног акта, финансијски показатељ);
w) Подаци о мјесечном новчаној
накнади за пружање правне помоћи осумњиченим и оптуженим припадницима ОС (финансијски показатељ);
x) Податак о уплаћеним износима
за здравствену заштиту за РВИ
и чланова њихове породице,
породици погинулих, умрлих,
несталих бранилаца, члановима породице умрлих РВИ и демобилисаних бранилаца, из обавезног здравственог осигурања, у складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ”,
број:29/97) и Закона о здравственом осигурању („Службене новине Федерације БиХ”, број:
30/97 и 7/02), и у складу са измјенама и допунама наведених
закона, уколико то право не могу остварити по другом основу
(број и датум правног акта, финансијски показатељ);
y) Друга примања и накнаде остварене по кантоналним, општинским и прописима (број и датум

правног акта).
III. ПОСТУПАК УНОШЕЊА
ПОДАТАКА У ЕЛЕКТРОНСКУ
БАЗУ
Члан 9.
(Припрема и унос података
у попис корисника)
(1) Овлаштена лица кантоналних и
општинских органа врше припрему и унос података из члана 8. овог
Правилника у електронску базу
пописа корисника и одговарају за
њихову тачност и вјеродостојност.
(2) Обједињени подаци мигрирају се у
Регистар бранилаца и корисника
права.
(3) Електронске податке добијене од
општинских органа кантонални
органи чувају трајно.
(4) Федерално Министарство податке
из Регистра чува трајно.
Члан 10.
(Ажурирање Регистра)
Подаци унесени у електронску
базу Регистра могу се мијењати у случајевима:
a) ако накнадно у прописаном поступку надлежно тијело утврди
промјену података;
б) ако су подаци унијети у електронску базу на основу лажних
исправа;
ц) ако се накнадном провјером утврди да су подаци унијети у електронску базу пописа корисника неисправни или непотпуни;
д) у другим случајевима у којима се
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у прописаном поступку могу
мијењати подаци у службеној
евиденцији органа.
IV. ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Члан 11.
(Заштита личних података и
приступ информацијама)
У поступку по захтјеву за приступ информацијама из електронске базе Регистра који поднесу физичка и
правна лица, примјењиваће се Закон о
заштити личних података (“Службени
гласник БиХ”, број 49/06) и Закон о
слободи приступа информацијама у
Федерацији Босне и Херцеговине
(“Службене новине Федерације БиХ”,
број 32/01).
V. РОКОВИ

Члан 12.
(Рокови за унос података)

(1) Попис корисника права из области
бранилачко-инвалидске заштите за
2017. годину у Босанско-подрињском кантону Горажде успоставиће
се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника.
(2) Унос података у попис корисника
ће се наставити у континуитету ретроактивно до 1996. године, у року
од шест мјесеци од дана инсталирања апликације за попис корисника права у Босанско-подрињског
кантона Горажде.
(3) Регистар корисника права ће се успоставити у року од шест мјесеци
од дана инсталирања апликације
за попис корисника права.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 13.
(Техничко упутство)
Унос, обрада и кориштење података у Регистар вршиће се у складу са
техничким упутством, које ће обезбједити Федерално министарство за питање бораца и инвлида одбрамбено-ослободилачког рата бити саставни дио
одобреног софтверског рјешења.
Члан 14.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу
даном објаве у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:11-14-142-5/18
09.04.2018.године
Горажде

МИНИСТАР
Ениз Халиловић,с.р.

На овај Правилник сагласност је дала
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде својим Закључком број: 03-41453/18 од 04.04.2018.године.
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На основу члана 49. Закона о
намјештеницима у органима државне
службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ”, број:
49/05) и Колективног уговора за службенике органа управе и судске власти
у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ”,
број: 16/18), министар за урбанизам,
просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде, д о н о с и:
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ПРАВIЛНIК
о измјени Правилника
о утврђивању дужине трајања
годишњег одмора и одсуства са рада
намјештеника у Министарству
за урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине
I
У Правилнику о утврђивању
дужине трајања годишњег одмора и
одсуства са рада намјештеника у Министарству за урбанизам, просторно
уређење и заштиту околине („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде” број: 5/17), у члану 2.
став 1. ријечи: „а највише 30 радних
дана” замјењују се ријечима: „а највише 36 радних дана”.
II
Овај Правилник ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:09-34-175-1/18
МIНIСТАР
24.04.2018.године Слободан Јанковић,с.р.
Горажде

403
На основу члана 47. став (1) Закона о раду („Службене новине Ф
БиХ“, број:26/16), члана 49. Закона о
намјештеницима у органима државне
службе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Ф БиХ“, број:
49/05), члана 12. Колективног уговора
за службенике органа управе и судске
власти у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Ф БиХ“, број:
16/18), директор Службе за заједничке
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послове кантоналних органа Босанскоподрињског кантона Горажде, доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника
о утврђивању дужине трајања
годишњег одмора и одсуства са рада
намјештеника Службе за заједничке
послове кантоналних органа
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Члан 2. став (1) Правилника о
утврђивању дужине трајања годишњег одмора и одсуства са рада намјештеника Службе за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде, број:15-14-2441/17 од 27.04.2017.године, објављен у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:5/17,
мијења се и сада гласи:
„Намјештеници распоређени у
Служби за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског
кантона Горажде имају право на годишњи одмор у трајању од најмање 20
радних дана, а највише 36 радних дана, и то према критеријима утврђеним
овим Правилником“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:15-34-240-1/18 ПО ОВЛАШТЕЊУ
20.04.2018.године
В Л А Д Е
Мерко Карахметовић,с.р.
Горажде
.............................................
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