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Уставни  суд  Федерације  Босне 
и  Херцеговине  одлучујући  о уставн-
ом питању Кантоналног суда у Тузли 
за утврђивање уставности Закона о 
платама  и другим накнадама судија и 
тужилаца у Федерацији Босне и Хер-
цеговине, на основу члана IV.Ц.10. (4). 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не, у вези са Амандманима LII и XCVI 
на Устав Федерације Босне и Херцего-
вине, након проведене јавне расправе, 
на сједници одржаној 24. јануара 2012. 
године, донио је 
 
 

П   Р   Е   С   У   Д  У 
 

1. Утврђује се  да  Закон о плата-
ма и другим накнадама судија и тужи-
лаца у Федерацији Босне и Херцегови-
не („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 72/05 и 22/09) у дијелу који 
се односи на накнаде судија, тужилаца 
и стручних сарадника није у сагласно-
сти са Уставом Федерације Босне и Хе-
рцеговине. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Сагласно члану IV.Ц.12. б) Ус-

тава Федерације  Босне и  Херцеговине 
налаже се Парламенту Федерације 
Босне и Херцеговине да у року од шест 
мјесеци од дана објављивања ове пре-
суде у „Службеним новинама Федера-
ције БиХ“ допуни закон из  тачке 1. ове 
пресуде поштујући уставни принцип 
једнакости пред законом и регулише 
права судија, тужилаца и стручних са-
радника на: накнаду за трошкове исх-
ране; накнаду трошкова пријевоза на 
посао и са посла; накнаду за прековре-
мени рад, рад у нерадне дане, ноћни 
рад и рад у дане државних празника; 
накнаду због болести или повреде; на-
кнаду трошкова за случај смрти, тешке 
болести или инвалидности; накнаду за 
породиљски допуст и на отпремнину 
приликом одласка у пензију као и ос-
талим буџетским корисницима.   
  

3. Одбија се дио захтјева  за утв-
рђивање накнада за одвојен живот, за 
трошкове селидбе и за јубиларну наг-
раду. 

    
 
                  

 
 

 

Година  XV – Брoj 3 
28.март/ожујак 2012. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  I  квартал 2012. год  
укључујући  и преплату за „Службе-
не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 



Број 3 – страна 322 
 
 

4. У случају да Парламент Феде-
рације Босне и Хецеговине не поступи 
по налогу Уставног суда Федерације 
Босне и Херцеговине и у остављеном 
року не изврши допуну закона из тач-
ке 1. изреке ове пресуде, право на нав-
едене накнаде судија, тужилаца и стр-
учних сарадника ће бити рјешавано 
сходном примјеном прописа којим су 
уређене накнаде изабраних дужносн-
ика, носиоца извршних функција и са-
вјетника у органима законодавне и ор-
ганима извршне власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине, државних служ-
беника и намјештеника у органима др-
жавне службе Федерације Босне и Хер-
цеговине, правобранилаца, службени-
ка судске полиције и затворских поли-
цајаца - стражара у казнено – поправн-
им заводима Федерације Босне и Хер-
цеговине.   
 

5. Пресуду објавити у  „Службе-
ним новинама Федерације БиХ“ и слу-
жбеним гласилима кантона у Федера-
цији Босне и Херцеговине.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

     
1. У овом уставно-судском пред-

мету Кантонални суд у Тузли (у даљем 
тексту: подносилац захтјева) у поступ-
ку рјешавања жалби Тузланског кан-
тона против пресуда Општинског суда 
у Калесији по тужбама Шкрипић Аи-
де, Сушић Мерсиде, Рамљак Томисла-
ва и Феризбеговић Амире ради испл-
те накнаде топлог оброка и пресуде ис-
тог суда по тужби Пејановић Дражене 
ради исплате јубиларне награде, пре-
дочио је дана 21.09.2011. године Устав-
ном суду Федерације Босне и Херцего-
вине (у даљем тексту: Уставни суд Фе-
дерације) захтјев као уставно питање  
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(у даљем тексту: захтјев) да се прије 
доношења одлуке о изјављеним жалба-
ма одлучи о уставности Закона о пла-
тама и другим накнадама судија и ту-
жилаца у  Федерацији  Босне и  Херце-
говине  („Службене новине Федераци-
је БиХ“, број: 72/05) (у даљем тексту: 
оспорени закон) у дијелу који се одно-
си на право судија на накнаду за топ-
ли оброк и право на јубиларну награ-
ду.  
 
 2. Подносилац захтјева наводи 
да је Законом о судијској и тужилачкој 
функцији у Федерацији Босне и Хер-
цеговине („Службене новине Федера-
ције БиХ“, број: 20/01) у члану 41. би-
ло прописано да судија, односно тужи-
лац има право на накнаду за одређене 
специјалне трошкове: накнада за тро-
шкове пријевоза на посао и са посла; 
накнада за прехрану за вријеме рада; 
регрес за годишњи одмор; накнада за 
одвојени живот; накнада трошкова пр-
ијевоза за дане у којима се не ради из 
мјеста у којем има службени стан до 
мјеста сталног пребивалишта и назад, 
односно накнаду трошкова путовања 
у мјесто становања његове породице у 
вријеме недјељног одмора, државних 
празника и нерадних дана; накнада 
трошкова селидбе из мјеста сталног 
пребивалишта у мјесто гдје има служб-
ени стан и назад; накнада трошкова за 
образовање; јубиларне награде; отпре-
мнине при одласку у пензију, али је 
чланом 2. Закона о измјенама и допу-
нама наведеног закона из 2003. године 
измијењен тај члан, тако да гласи: „Су-
дија односно тужилац има право на 
слиједеће накнаде: 1. отпремнина при 
одласку у пензију, 2. регрес за годиш-
њи одмор, 3. јубиларне награде“. Пре-
судом Уставног суда  Федерације  Бос- 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
не и  Херцеговине, број: У-3/04 од 01. 
јуна 2004. године утврђено је да Закон 
о измјенама и допунама Закона о суди-
јској и тужилачкој функцији у Федера-
цији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 63/03) 
није у складу са Уставом Федерације 
Босне и Херцеговине у дијелу који се 
односи на судије судова у Федерацији 
Босне и Херцеговине. И поред наведе-
не пресуде Уставног суда Федерације 
и Амандмана CVI на Устав Федерације 
Босне и Херцеговине донесен је оспо-
рени закон, којим је укинуто, а не ума-
њено право судијама на накнаду за пр-
ехрану за вријеме рада и право на јуб-
иларну награду, као и друге врсте нак-
нада из члана 41. Закона о судијској и 
тужилачкој функцији у Федерацији 
Босне и Херцеговине. Подносилац зах-
тјева сматра да су оваквим законским 
рјешењем судије дискриминисане у 
остваривању права из радног односа и 
да им је повријеђено уставно право на 
једнакост пред законом, право на имо-
вину и право на прехрану у односу на 
друге запосленике законодавне, извр-
шне и судске власти у Федерацији Бос-
не и Херцеговине, који то право из ра-
дног односа остварују на основу одго-
варајућих прописа. Као примјер друг-
ачијег регулисања права на накнаду за 
топли оброк и права на јубиларну наг-
раду наводи: Закон о правима изабра-
них дужносника, носиоца извршних 
функција и савјетника у институција-
ма власти у Федерацији Босне и Хер-
цеговине из 2006. године са измјенама 
и допунама; Закон о државној служби 
у Федерацији Босне и Херцеговине из 
2003. године и Закон о намјештеници-
ма у органима државне службе у Феде-
рацији Босне и Херцеговине из 2005. 
године.   
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   Из напријед наведених разлога 
подносилац захтјева поставља уставно 
питање да ли су одредбе оспореног за-
кона у складу са чланом II.А.2.(1) тачке 
ц), к) и п) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине које се односе на једнако-
ст пред законом, имовину и прехрану. 
 

3. Странке у поступку у овом  
предмету, на основу члана 39. Закона о 
поступку пред Уставним судом Феде-
рације Босне и Херцеговине („Службе-
не новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и 
37/03) су: Кантонални суд у Тузли као 
овлашћени подносилац захтјева – уста-
вног питања, Тузлански кантон као 
подносилац жалби против пресуда Оп-
штинског суда у Калесији донесених 
поводом тужби Шкрипић Аиде и др. 
ради исплате накнадâ за топли оброк, 
односно ради исплате јубиларне наг-
раде, Шкрипић Аида, Сушић Мерси-
да, Рамљак Томислав, Феризбеговић 
Амира из Тузле и Пејановић Дражена 
из Калесије као тужиоци у поступку 
пред Општинским судом у Калесији, 
те доносилац оспореног закона Пред-
ставнички дом и Дом народа Парла-
мента Федерације Босне и Херцегови-
не. 

 
 4. Уставни суд Федерације је да-
на 28.09.2011. године у  складу са члан-
ом 16. Закона о поступку пред Уставн-
им судом Федерације Босне и Херце-
говине затражио од странака у посту-
пку да доставе одговор на наводе из за-
хтјева. 

Тузлански кантон је путем Кан-
тоналног правобранилаштва дана 08. 
11.2011. године доставио одговор у кој-
ем истиче да је Одлуком Високог пре-
дставника од 09.12.2005. године донес-
ен оспорени закон којим је утврђено  
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да овај закон ступа на снагу на привре-
меној основи све док га Парламент Фе-
дерације Босне и Херцеговине не усво-
ји у истом облику без измјена и допу-
на или без додатних услова. Парламе-
нт Федерације Босне и Херцеговине је 
донио оспорени закон у истом облику 
без измјена и допуна или без додатних 
услова, који је објављен у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“, број:22/09. 
Кантонални правобранилац је истакао 
да је Високи представник као коначни 
ауторитет у погледу тумачења Дејтон-
ског споразума и на основу својих ов-
лашћења донио 09.12.2005. године Ам-
андман CVI на Устав Федерације Бос-
не и Херцеговине којим је, између ост-
алог, утврђено да плата и/или друге 
накнаде судији могу бити умањени за-
коном донесеним до 10.01.2006. годи-
не, те да се ово умањење може изврши-
ти само једном. Истог дана, Високи пр-
едставник је донио оспорени закон ко-
јим се, као прописом lex specialis, уре-
ђују плате, накнаде и друга права су-
дија и тужилаца, а чланом 17. овог зак-
она прописано је да даном његовог ст-
упања на снагу престају важити одре-
дбе садржане у другим законима, про-
писима или одлукама Федерације Бос-
не и Херцеговине које су у супротнос-
ти са одредбама овог закона. Овим зак-
оном право на плату и друге накнаде 
за носиоце правосудних функција су 
на битно другачији начин уређени у 
односу на то како су били уређени За-
коном о судијској и тужилачкој функ-
цији у Федерацији Босне и Херцегови-
не који је на основу члана 17. оспорен-
ог закона престао да важи. Кантонал-
ни правобранилац сматра да је донош-
ењем оспореног закона Високи пред-
ставник на другачији начин утврдио 
права судија и тужилаца на плату и  
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друге накнаде, због чега се не може го-
ворити о укидању права утврђених ра-
нијим прописом. Чињеница да оспо-
реним законом нису утврђени право 
на трошкове прехране и право на јуб-
иларну награду сама по себи не значи 
да су уставна права на прехрану и 
право на имовину судија повријеђена, 
јер су оспореним законом нека друга 
права судија и тужилаца утврђена у 
знатно вишем износу у односу на оста-
ле запосленике, па и оне који обављају 
најсложеније правне послове. Кантон-
ални правобранилац  сматра да су суд-
ијама као издвојеној уставној катего-
рији права, у односу на све остале за-
посленике закодавне, извршне и судс-
ке власти регулисана просебним про-
писом и због тога се не може говорити 
о повреди њихових уставних права од-
носно о њиховој неједнакости у односу 
на остале категорије запосленика. Над-
аље, Кантонални правобранилац смат-
ра да би оваква повреда постојала у сл-
учају када права судија уопште не би 
била уређена или би била уређена ис-
тим прописима који би се односили и 
на остале запослене у законодавној, из-
вршној и судској власти, али умање-
њем или изостављењем одређених пр-
ава за судије и тужиоце.   

Због наведеног Кантонални пр-
авобранилац предлаже да Уставни суд 
Федерације донесе пресуду којом ће 
утврдити да оспорени закон није у су-
протности са Уставом Федерације Бос-
не и Херцеговине.  

 
Аида Шкрипић, Мерсида Суш-

ић, Амира Феризбеговић и Рамљак То-
мислав у свом одговору од 10.10.2011. 
године су истакли да су „судије дис-
криминисане у остваривању права из 
радног односа у смислу уставног пра- 
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ва на једнакост пред законом у односу 
на друге запосленике законодавне, из-
вршне и судске власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине. Пејановић Дра-
жена из Калесије није доставила траж-
ени одговор.  

Представнички дом и Дом на-
рода Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине на тражење овог Суда ни-
су доставили одговор на захтјев.   
 

5. У овом предмету одржана је 
јавна расправа 24. јануара 2012. године 
на којој су поред предсједнице Канто-
налног суда у Тузли испред подносио-
ца захтјева, приступили и Кантонални 
правобранилац у име Премијера Кант-
она Тузла, предсједник Законодавно-
правне комисије Представничког дома 
Парламента Федерације Босне и Херц-
eговине, те Пејановић Дражена као ст-
ранка у поступку пред Кантоналним 
судом у Тузли. Јавној расправи није 
приступио представник Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херц-
еговине, иако је уредно позван. 
 Предсједница Кантоналног су-
да у Тузли остала је код навода из под-
несеног захтјева, с тим што је захтјев 
проширила на све накнаде које су пр-
ипадале судијама на основу Закона о 
судијској и тужилачкој функцији, а из-
међу осталог на накнаду за одвојени 
живот и за трошкове селидбе, накнаду 
за дежуре које су свугдје плаћене осим 
у правосуђу, те на висину отпремни-
не. Такође, додаје да сматра да је оспо-
рени закон у супротности са Универ-
залном декларацијом о независности 
судства као међународним докумен-
том којим је прописано да се за врије-
ме трајања судијске функције не смију 
на штету судија мијењати одговарају-
ће накнаде и услови службе. 
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 Предсједник Законодавно-пра-
вне комисије Представничког дома Па-
рламента Федерације Босне и Херце-
говине истакао је да је право на плате 
судија и тужилаца на одређени начин 
позитивно дискриминисано кроз Уст-
ав Федерације Босне и Херцеговине, 
јер постоје ограничења везана за пост-
упање законодавне власти са интенци-
јом евентуалног умањивања плата суд-
ија и тужилаца уз образложење да не-
ма довољно осигураних средстава у 
буџетима. У овом погледу је и даље ос-
игурана стабилност када је ријеч о пл-
атама судија и тужилаца, а питања на-
кнада су уређена на одговарајући на-
чин. Када је ријеч о судијама и тужио-
цима постоји полазна претпоставка да 
се осигурава стабилност и независност 
од утјецаја законодавне и извршне вл-
асти да се одређена права судија и ту-
жилаца не умањују. Мишљења је да у 
процедури доношења Закона о раду у 
Федерацији Босне и Херцеговине, када 
је ријеч о другим правима по основу 
рада, треба имати у виду да се поштује 
уставни принцип једнакости пред за-
коном свих запослених. Предлаже да 
Уставни суд Федерације оцијени да је 
оспорени закон у складу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. 
 Кантонални правобранилац као 
и Пејановић Дражена остали су код 
навода изнесених у одговору на захтј-
ев. 
 

6. Разматрајући поднесени зах-
тјев Уставни суд Федрације је утврдио 
сљедеће:  

Уставни суд Федерације конста-
тује да је неспорна надлежност Парла-
мента Федерације Босне и Херцегови-
не да у складу са Уставом Федерације 
Босне и Херцеговине доноси законе и  
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самостално одлучује о уређивању одн-
оса у Федерацији Босне и Херцегови-
не. Исто тако, законодавна власт је на-
длежна да мијења, допуњује или укида 
већ призната законска права зависно 
од различитих околности, али при ур-
еђивању тих односа дужна је уважава-
ти захтјеве које пред њу постави Устав 
Федерације Босне и Херцеговине, пос-
ебно ако она произилазе из принципа 
владавине права и ако су то права ко-
јима се штите одређени уставни прин-
ципи. У том смислу, у правном порет-
ку заснованом на владавини права за-
кони морају бити општи и једнаки за 
сва лица. 
 

7. Парламент Федерације Босне 
и Херцеговине донио је Закон о плата-
ма и накнадама у органима власти Фе-
дерације Босне и Херцеговине („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
45/10) и уредио плате и накнаде свим 
запосленим у извршној, законодавној 
и судској власти осим судијама, тужио-
цима и стручним сарадницима. Овим 
законом су утврђене сљедеће накнаде 
и то: накнада за трошкове исхране (чл. 
12. и 30.), накнада за пријевоз на посао 
и са посла (члан 35.), накнада за преко-
времени рад, рад у нерадне дане, ноћ-
ни рад и рад у дане државних празни-
ка (члан 24.), накнада плате због болес-
ти или повреде (члан 10.), накнада за 
случај смрти, тешке болести или инва-
лидности (члан 15.), накнада за поро-
диљски допуст (члан 33.) и отпремни-
на приликом одласка у пензију (члан 
16.) у знатно вишем износу него што је 
утврђено оспореним законом.  

Исто тако, Парламент Федера-
ције Босне и Херцеговине донио је ос-
порени закон којим је у члану 17. про-
писано да ступањем на снагу овог Зак- 
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она престају да важе одредбе других 
закона, прописа или одлука Федерац-
ије Босне и Херцеговине, које су у су-
протности са одредбама овог Закона, 
па су због тога престале да важе и одг-
оварајуће одредбе  које су се односиле 
на накнаде у Закону о судијској и туж-
илачкој функцији („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 22/00, 20/01, 
37/01, 63/03 и 78/04). Оспореним за-
коном судијама, тужиоцима и  стручн-
им сарадницима нису утврђене поме-
нуте накнаде или су, као у случају нак-
наде судијама и тужиоцима приликом 
одласка у пензију (отпремнине) утвр-
ђене у битно нижем износу.  

 
8. Анализирајући поменуте зак-

оне у односу на прописане накнаде, 
Уставни суд Федерације је утврдио 
сљедеће релевантне чињенице: Свим 
буџетским корисницима у законодав-
ној и извршној власти је утврђено пра-
во на накнаде наведене у тачки 7. овог 
образложења које или нису, или су у 
знатно мањем обиму, као што је право 
на отпремнину, утврђене оспореним 
законом. Судије, тужиоци и стручни 
сарадници обухваћени оспореним зак-
оном су такође буџетски корисници. 
Разлика између изабраних лица у зак-
онодавној, извршној и правосудној вл-
асти се огледа само у томе који је орган 
задужен за именовање, што није реле-
вантно за разматрање овог уставног 
питања, те у принципу сталности фу-
нкције, што се одразило, као релеван-
тна различитост која оправдава разли-
чито законско регулисање у одлучива-
њу о накнадама које су суштински вез-
ане за принцип мандата, а то је накна-
да за одвојен живот и трошкове селид-
бе. Није неважно споменути и да је ус-
тавним принципом о немогућности   
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смањења плата и накнада у односу на 
судије као носиоце судске власти, те 
сталности функције као једним од га-
раната независности судске власти, а 
који је директно у вези са међународ-
ним стандардом о статусу судија про-
кламованим првенствено у Европској 
повељи о статусу судија, управо за вр-
шење судске власти био утврђен висок 
стандард примања у складу са одгово-
рношћу и тежином вршења судијске 
функције. Неспорно је да је  у вријеме 
доношења оспореног закона ситуација 
у погледу висине плата и разлике у 
примањима између судија и тужилаца 
у односу на друге изабране дужносни-
ке у законодавној и извршној власти 
Федерације Босне и Херцеговине била 
таква да су примања ових других била 
у знатно мањем обиму. Но, почев од 
дана доношења оспореног закона до 
данас, неспорно је да су плате изабра-
них дужносника и државних службе-
ника у законодавној и извршној власти 
вишеструко повећане, а уз то контину-
ирано имају право на накнаде које су 
углавном у цијелости ускраћене кате-
горији буџетских корисника коју обу-
хваћа оспорени закон. Није неважно 
споменути да је од 2005. године па до 
данас искључиво судијама и тужиоци-
ма онемогућено било какво усклађива-
ње или повећање плата, која је, уз ми-
нималне накнаде прописане оспорен-
им законом, једини извор примања ко-
ји је неизмијењен, за разлику од извр-
шне и законодавне власти, у овом, ре-
ферентном периоду од готово седам 
година.  

Неоснован је и ничим поткрије-
пљен навод изнијет на јавној расправи 
да судије и тужиоци у неким другим 
накнадама имају знатно већа права у 
односу на остале категорије запосле- 
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ника. То је видљиво када се уради јед- 
ноставна  компарација одредби закона 
који регулишу питање накнада корис-
ника у органима власти Федерације 
Босне и Херцеговине. Једини примјер 
је у односу на прописану висину рег-
реса - накнаде за годишњи одмор, које 
право такође остварују и други буџетс-
ки корисници, само се другачије уређ-
ује питање висине која се усклађује са 
висином плате као промјењиве катего-
рије. Такође, наводи да се оспореним 
законом хтјела посебно регулисати Ус-
тавом заштићена судска власт није ре-
левантан за постављено уставно пита-
ње. Наиме, и други референтни закон 
са којим се врши компарација у одно-
су на оспорени закон је, у суштини, та-
кође lex specialis. Надаље, оспорени за-
кон обухваћа и тужиоце и једну кате-
горију стручних сарадника који нису 
обухваћени заштитним уставним ме-
ханизмом који се односи искључиво на 
судску власт, дакле на судије као носи-
оце судске власти.  

Уставни суд Федерације свака-
ко поздравља интенцију законодавца 
да се кроз посебан закон на цјеловит 
начин уреде питања укупних прима-
ња изабраних лица у редовном право-
суђу, али уз уважавање уставних прин-
ципа, у конкретном случају права на 
једнакост пред законом у правима за 
све категорије буџетских корисника у 
законодавној, извршној и судској влас-
ти. Евидентно је да је сада, у вријеме 
одлучивања, овај принцип оспореним 
законом нарушен.         

 
9. Уставни суд Федерације је ци-

јенио оспорени закон у свјетлу устав-
ног принципа о једнакости свих лица 
пред законом (члан II.А.2.(1) ц) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине) и  
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члана 1. Протокола бр. 12. Европске 
конвенције о заштити људских права 
и основних слобода, која има снагу ус-
тавних одредаба. Чланом 1. наведеног 
протокола прописана је општа забра-
на дискриминације од стране органа 
власти по било ком основу. Уставни 
суд Федерације је утврдио да из разло-
га наведених у тачки 8. овога образло-
жења постоји неједнакост пред закон-
ом односно дискриминација у прави-
ма на накнаде судија, тужилаца и стр-
учних сарадника у односу на остале 
запосленике у законодавној, извршној 
и судској власти. Уставни суд Федера-
ције сматра да нису дати нити постоје 
релевантни разлози који би оправдали 
различити - неједнак третман запосле-
ника у законодавној и извршној власти 
са једне и судија и тужилаца са друге 
стране у односу на прописивање нак-
нада.  

Због наведених разлога Уставни 
суд Федерације је утврдио да оспорени 
закон није у сагласности са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. Због 
утврђене несагласности са Уставом на-
ложено је Парламенту Федерације Бос-
не и Херцеговине да у складу са члан-
ом IV.Ц.12.б) Устава Федерације Босне 
и Херцеговине у року од шест мјесеци 
од дана објављивања пресуде у служб-
еним гласилима допуни оспорени за-
кон, поштујући уставни принцип јед-
накости пред законом судија, тужила-
ца и стручних сарадника са осталим 
буџетским корисницима. Исто тако, 
Уставни суд Федерације је у складу са 
поменутом уставном одредбом утвр-
дио да, уколико Парламент Федераци-
је Босне и Херцеговине не донесе изм-
јене и допуне оспореног закона у року 
од шест мјесеци, право на наведене на-
кнаде судијама, тужиоцима и стручн- 
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им сарадницима биће ријешено сходн-
ом примјеном прописа којим су уређе-
не наведене накнаде изабраним дужн-
осницима, носиоцима извршних фун-
кција и савјетницима у органима зако-
нодавне и извршне власти, државним 
службеницима и намјештеницима. 
 Уставни суд Федерације оције-
нио је да не постоји повреда одредаба 
члана II.А.2.(1) к) и п) којим је пропи-
сано право на имовину и право на пр-
ехрану, из сљедећих разлога: 
 Право на имовину може бити 
повријеђено ако се заснива на ваљан-
ом правном основу (нпр: накнаде про-
писане законом), а право на прехрану 
не подразумијева право на трошкове 
исхране у току рада, већ је то право 
које улази у састав права на достојан 
животни стандард, тј. право сваког да 
буде заштићен од глади.  
   

10. Уставни суд Федерације је 
одбио захтјев подносиоца захтјева за 
утврђивање накнаде за одвојени жив-
от, трошкове селидбе и право на јуби-
ларну награду из сљедећих разлога: 
 Судије и тужиоци, сагласно ус-
тавним и законским одредбама, име-
нују се до навршених 70 година живо-
та чиме је уређена сталност функције, 
а изабрани дужносници, носиоци изв-
ршних функција и савјетници у орга-
нима законодавне и извршне власти 
бирају се, у правилу, за један мандат-
ни период у трајању од четири године 
и по истеку јавне функције могу се вр-
атити на исто или слично радно мјесто 
са којег су изабрани. Та различитост у 
односу на сталност функције била је за 
Уставни суд Федерације релевантан 
разлог за одбијање захтјева за утврђи-
вање накнада за одвојен живот и тро-
шкове селидбе.  
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Закон о платама и накнадама у 
органима власти Федерације Босне и 
Херцеговине не предвиђа право на ју-
биларну награду ни за једну категори-
ју буџетских корисника. Ово право би-
ло је предвиђено чланом 43. Закона о 
државној служби у Федерацији Босне 
и Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, бр. 29/03, 23/04, 39/04, 
54/04, 67/05 и 8/06) и чланом 45. 
Закона о намјештеницима у органима 
државне управе у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације БиХ“, број: 49/05), али су наве-
дени закони, у дијелу који се односи 
на плате, накнаде и друга материјална 
права престали да се примјењују на 
основу члана 69. Закона о платама и 
накнадама у органима власти Федера-
ције Босне и Херцеговине. 

 
11. Уставни суд Федерације ука-

зује да се након доношења ове пресуде 
пред редовним судовима може примје-
њивати оспорени закон у дијелу који 
се односи на накнаде судија, тужилаца 
и стручних сарадника, пошто пресуд-
ом није утврђено да су накнаде пропи-
сане оспореним законом у несагласно-
сти са Уставом Федерације Босне и Хе-
рцеговине, већ је утврђена несагласно-
ст са Уставом резултат непотпуног од-
носно неједнаког уређења накнада су-
дија, тужилаца и стручних сарадника 
у односу на друге буџетске кориснике, 
па је из тих разлога Парламент Феде-
рације Босне и Херцеговине обавезан 
да допуни оспорени закон. Надаље, 
Уставни суд Федерације указује да су 
се одредбе о накнадама које су биле 
прописане Законом о судијској и туж-
илачкој функцији могле примјењива-
ти само до доношења оспореног зако-
на, јер су његовим ступањем на снагу  
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те одредбе, као супротне оспореном 
закону престале да важе. То значи да 
Закон о судијској и тужилачкој функ-
цији у Федерацији Босне и Херцего-
вине не може бити пред редовним су-
довима основ за досуђивање било как-
вих накнада.  

 
12.  Из наведених разлога Уста-

вни суд Федерације одлучио је као у 
изреци пресуде. 
 

Ову пресуду Уставни суд Феде-
рације донио је једногласно у саставу: 
мр Ката Сењак, предсједница Суда, 
Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, 
Домин Малбашић, Александра Март-
иновић и мр Фарис Вехабовић, судије 
Суда. 
 
Број:У-28/11                 Предсједница 
24.01.2012.год.   Уставног суда Федерације 
С а р а ј е в о           Босне и Херцеговине    
                                         Ката Сењак,с.р.   

............................. 
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Ustavni  sud  Federacije  Bosne i  
Hercegovine odlučujući o ustavnom pita-
nju Kantonalnog suda u Tuzli za utvrđi-
vanje ustavnosti Zakona o plaćama i dr-
ugim naknadama sudaca i tužitelja u Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine, na temelju 
članka IV.C.10. (4). Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine, u svezi sa Amandma-
nima LII i XCVI na Ustav Federacije Bos-
ne i Hercegovine, nakon provedene javne 
rasprave, na sjednici održanoj 24. siječnja 
2012. godine, donio je 
 

P   R   E   S   U   D  U 
 

1. Utvrđuje se  da  Zakon o plaća-
ma i drugim naknadama sudaca i  tužite-
lja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl- 
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užbene novine Federacije BiH“, br. 72/05 
i 22/09) u dijelu koji se odnosi na nakna-
de sudaca, tužitelja i stručnih suradnika 
nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije 
Bosne i Hercegovine. 
 

2. Suglasno članku IV.C.12. b) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
nalaže se Parlamentu Federacije Bosne i 
Hercegovine da u roku od šest mjeseci od 
dana objavljivanja ove presude u „Služ-
benim novinama Federacije BiH“ dopuni 
zakon iz  točke 1. ove presude poštujući 
ustavno načelo jednakosti pred zakonom 
i regulira prava sudaca, tužitelja i stručn-
ih suradnika na: naknadu za troškove is-
hrane; naknadu troškova prijevoza na 
posao i sa posla; naknadu za prekovre-
meni rad, rad u neradne dane, noćni rad i 
rad u dane državnih blagdana; naknadu 
zbog bolesti ili povrede; naknadu troško-
va za slučaj smrti, teške bolesti ili invalid-
nosti; naknadu za porodiljni dopust i na 
otpremninu prilikom odlaska u mirovinu 
kao i ostalim proračunskim korisnicima.  
   

3. Odbija se dio zahtjeva za utvr-
đivanje naknada za odvojen život, za tro-
škove selidbe i za jubilarnu nagradu. 
   

4. U slučaju da Parlament Federa-
cije Bosne i Hecegovine ne postupi po na-
logu Ustavnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine i u ostavljenom roku ne iz-
vrši dopunu zakona iz točke 1. izreke ove 
presude, pravo na navedene naknade 
sudaca, tužitelja i stručnih suradnika će 
biti rješavano shodnom primjenom prop-
isa kojim su uređene naknade izabranih 
dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i 
savjetnika u organima zakonodavne i or-
ganima izvršne vlasti u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, državnih službenika i nam-
ještenika u organima državne službe Fe- 
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deracije Bosne i Hercegovine, pravobra-
nitelja, službenika sudbene policije i zat-
vorskih policajaca - stražara u kazneno - 
popravnim zavodima Federacije Bosne i 
Hercegovine.   
 

5. Presudu  objaviti u  „Službenim 
ovinama Federacije BiH“ i službenim gl-
asilima kantona u Federaciji Bosne i Ηer-
cegovine.  

 
O b r a z l o ž e nj e 

     
 1. U ovom ustavno-sudskom pre-

dmetu Kantonalni sud u Tuzli (u daljnj-
em tekstu: podnositelj zahtjeva) u postu-
pku rješavanja žalbi Tuzlanskog kantona 
protiv presuda Općinskog suda u Kalesiji 
po tužbama Škripić Aide, Sušić Merside, 
Ramljak Tomislava i Ferizbegović Amire 
radi isplate naknade toplog obroka i pre-
sude istog suda po tužbi Pejanović Dra-
žene radi isplate jubilarne nagrade, pred-
očio je dana 21.09.2011. godine Ustavnom 
sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) 
zahtjev kao ustavno pitanje (u daljnjem 
tekstu: zahtjev) da se prije donošenja odl-
uke o izjavljenim žalbama odluči o ustav-
nosti Zakona o plaćama i drugim nakna-
dama sudaca i tužitelja u  Federaciji  Bos-
ne i  Hercegovine  („Službene novine Fe-
deracije BiH“, broj: 72/05) (u daljnjem te-
kstu: osporeni zakon) u dijelu koji se od-
nosi na pravo sudaca na naknadu za to-
pli obrok i pravo na jubilarnu nagradu.  
 
 2. Podnositelj zahtjeva navodi da 
je Zakonom o sudačkoj i tužiteljskoj 
funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 
20/01) u članku 41. bilo propisano da su-
dac, odnosno tužitelj ima pravo na nakn-
adu za određene specijalne troškove: na- 
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knada za troškove prijevoza na posao i sa 
posla; naknada za prehranu za vrijeme 
rada; regres za godišnji odmor; naknada 
za odvojeni život; naknada troškova pri-
jevoza za dane u kojima se ne radi iz mje-
sta u kojem ima službeni stan do mjesta 
stalnog prebivališta i nazad, odnosno na-
knadu troškova putovanja u mjesto stan-
ovanja njegove obitelji u vrijeme nedjeljn-
og odmora, državnih blagdana i neradn-
ih dana; naknada troškova selidbe iz mje-
sta stalnog prebivališta u mjesto gdje ima 
službeni stan i nazad; naknada troškova 
za obrazovanje; jubilarne nagrade; otpre-
mnine pri odlasku u mirovinu, ali je član-
kom 2. Zakona o izmjenama i dopunama 
navedenog zakona iz 2003. godine izmij-
enjen taj članak, tako da glasi: „Sudac od-
nosno tužitelj ima pravo na slijedeće nak-
nade: 1. otpremnina pri odlasku u mirov-
inu, 2. regres za godišnji odmor, 3. jubila-
rne nagrade“. Presudom Ustavnog suda  
Federacije  Bosne i  Hercegovine, broj: U-
3/04 od 01. lipnja 2004. godine utvrđeno 
je da Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o sudačkoj i tužiteljskoj funkciji u 
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službe-
ne novine Federacije BiH“, broj: 63/03) 
nije sukladan Ustavu Federacije Bosne i 
Hercegovine u dijelu koji se odnosi na 
suce sudova u Federaciji Bosne i Herce-
govine. I pored navedene presude Ustav-
nog suda Federacije i Amandmana CVI 
na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
donesen je osporeni zakon, kojim je uki-
nuto, a ne umanjeno pravo sucima na na-
knadu za prehranu za vrijeme rada i pra-
vo na jubilarnu nagradu, kao i druge vrs-
te naknada iz članka 41. Zakona o sudač-
koj i tužiteljskoj funkciji u Federaciji Bos-
ne i Hercegovine. Podnositelj zahtjeva 
smatra da su ovakvim zakonskim rješenj-
em suci diskriminirani u ostvarivanju pr-
ava iz radnog odnosa i da im je povrije- 
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đeno ustavno pravo na jednakost pred 
zakonom, pravo na imovinu i pravo na 
prehranu u odnosu na druge uposlenike 
zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, koji to 
pravo iz radnog odnosa ostvaruju na te-
melju odgovarajućih propisa. Kao primj-
er drugačijeg reguliranja prava na nakna-
du za topli obrok i prava na jubilarnu na-
gradu navodi: Zakon o pravima izabran-
ih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija 
i savjetnika u institucijama vlasti u Fede-
raciji Bosne i Hercegovine iz 2006. godine 
sa izmjenama i dopunama; Zakon o drža-
vnoj službi u Federaciji Bosne i Hercego-
vine iz 2003. godine i Zakon o namješte-
nicima u organima državne službe u Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine iz 2005. go-
dine.   
   Iz naprijed navedenih razloga po-
dnositelj zahtjeva postavlja ustavno pita-
nje da li su odredbe osporenog zakona 
sukladne članku II.A.2.(1) točke c), k) i p) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
koje se odnose na jednakost pred zakon-
om, imovinu i prehranu. 
 

3. Stranke u postupku u ovom  
predmetu, na temelju članka 39. Zakona 
o postupku pred Ustavnim sudom Fede-
racije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) 
su: Kantonalni sud u Tuzli kao ovlašteni 
podnositelj zahtjeva - ustavnog pitanja, 
Tuzlanski kanton kao podnositelj žalbi 
protiv presuda Općinskog suda u Kalesiji 
donesenih povodom tužbi Škripić Aide i 
dr. radi isplate naknadâ za topli obrok 
odnosno radi isplate jubilarne nagrade, 
Škripić Aida, Sušić Mersida, Ramljak To-
mislav, Ferizbegović Amira iz Tuzle i Pe-
janović Dražena iz Kalesije kao tužitelji u 
postupku pred Općinskim sudom u Kal-
esiji, te donositelj osporenog zakona Zas- 
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tupnički dom i Dom naroda Parlamenta 
Federacije Bosne i Hercegovine. 
 4. Ustavni sud Federacije je dana 
28.09.2011. godine sukladno članku 16. 
Zakona o postupku pred Ustavnim sud-
om Federacije Bosne i Hercegovine zatra-
žio od stranaka u postupku da dostave 
odgovor na navode iz zahtjeva. 

Tuzlanski kanton je putem Kanto-
nalnog pravobraniteljstva dana 08.11. 
2011. godine dostavio odgovor u kojem 
ističe da je Odlukom Visokog predstavni-
ka od 09.12.2005. godine donesen ospore-
ni zakon kojim je utvrđeno da ovaj zakon 
stupa na snagu na privremenoj osnovi 
sve dok ga Parlament Federacije Bosne i 
Hercegovine ne usvoji u istom obliku bez 
izmjena i dopuna ili bez dodatnih uvjeta. 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovi-
ne je donio osporeni zakon u istom obli-
ku bez izmjena i dopuna ili bez dodatnih 
uvjeta, koji je objavljen u „Službenim no-
vinama Federacije BiH“, broj: 22/09. Ka-
ntonalni pravobranitelj je istakao da je 
Visoki predstavnik kao konačni autoritet 
u pogledu tumačenja Dejtonskog sporaz-
uma i na temelju svojih ovlaštenja donio 
09.12.2005. godine Amandman CVI na 
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ko-
jim je, između ostalog, utvrđeno da plaća 
i/ili druge naknade sucu mogu biti uma-
njeni zakonom donesenim do 10.01.2006. 
godine, te da se ovo umanjenje može izv-
ršiti samo jednom. Istog dana, Visoki pr-
edstavnik je donio osporeni zakon kojim 
se, kao propisom lex specialis, uređuju pl-
aće, naknade i druga prava sudaca i tu-
žitelja, a člankom 17. ovog zakona propi-
sano je da danom njegovog stupanja na 
snagu prestaju važiti odredbe sadržane u 
drugim zakonima, propisima ili odluka-
ma Federacije Bosne i Hercegovine koje 
su u suprotnosti sa odredbama ovog Ζa-
kona. Ovim zakonom pravo na plaću i  
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druge naknade za nositelje pravosudnih 
funkcija su na bitno drugačiji način ure-
đeni u odnosu na to kako su bili uređeni 
Zakonom o sudačkoj i tužiteljskoj funkci-
ji u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je 
na temelju članka 17. osporenog zakona 
prestao da važi. Kantonalni pravobrani-
telj smatra da je donošenjem osporenog 
zakona Visoki predstavnik na drugačiji 
način utvrdio prava sudaca i tužitelja na 
plaću i druge naknade, zbog čega se ne 
može govoriti o ukidanju prava utvrđen-
ih ranijim propisom. Činjenica da ospore-
nim zakonom nisu utvrđeni pravo na tro-
škove prehrane i pravo na jubilarnu na-
gradu sama po sebi ne znači da su ustav-
na prava na prehranu i pravo na imovinu 
sudaca povrijeđena, jer su osporenim za-
konom neka druga prava sudaca i tuži-
telja utvrđena u znatno višem iznosu u 
odnosu na ostale uposlenike, pa i one ko-
ji obavljaju najsloženije pravne poslove. 
Kantonalni pravobranitelj  smatra da su 
sucima kao izdvojenoj ustavnoj kategoriji 
prava, u odnosu na sve ostale uposlenike 
zakodavne, izvršne i sudbene vlasti regu-
lirana prosebnim propisom i stoga se ne 
može govoriti o povredi njihovih ustav-
nih prava odnosno o njihovoj nejednako-
sti u odnosu na ostale kategorije uposle-
nika. Nadalje, Kantonalni pravobranitelj 
smatra da bi ovakva povreda postojala u 
slučaju kada prava sudaca uopće ne bi 
bila uređena ili bi bila uređena istim pro-
pisima koji bi se odnosili i na ostale upos-
lene u zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj 
vlasti, ali umanjenjem ili izostavljenjem 
određenih prava za suce i tužitelje.   

Zbog navedenog Kantonalni pra-
vobranitelj predlaže da Ustavni sud Fe-
deracije donese presudu kojom će utvr-
diti da osporeni zakon nije u suprotnosti 
sa Ustavom Federacije Bosne i Hercego-
vine.  
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Aida Škripić, Mersida Sušić, Am-
ira Ferizbegović i Ramljak Tomislav u sv-
om odgovoru od 10.10.2011. godine su is-
takli da su „suci diskriminirani u ostvari-
vanju prava iz radnog odnosa u smislu 
ustavnog prava na jednakost pred zako-
nom u odnosu na druge uposlenike zak-
onodavne, izvršne i sudbene vlasti u Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine. Pejanović 
Dražena iz Kalesije nije dostavila traženi 
odgovor.  

 
Zastupnički dom i Dom naroda 

Parlamenta Federacije Bosne i Hercego-
vine na traženje ovog Suda nisu dostavili 
odgovor na zahtjev.   
 

5. U ovom predmetu održana je 
javna rasprava 24. siječnja 2012. godine 
na kojoj su pored predsjednice Kantonal-
nog suda u Tuzli ispred podnositelja zah-
tjeva, nazočili i Kantonalni pravobranitelj 
u ime Premijera Kantona Tuzla, predsje-
dnik Zakonodavno-pravnog povjerenšt-
va Zastupničkog doma Parlamenta Fede-
racije Bosne i Hercegovine, te Pejanović 
Dražena kao stranka u postupku pred 
Kantonalnim sudom u Tuzli. Javnoj ras-
pravi nije nazočio predstavnik Doma na-
roda Parlamenta Federacije Bosne i Herc-
egovine, iako je uredno pozvan. 
 Predsjednica Kantonalnog suda u 
Tuzli ostala je kod navoda iz podnesenog 
zahtjeva, s tim što je zahtjev proširila na 
sve naknade koje su pripadale sucima na 
temelju Zakona o sudačkoj i tužiteljskoj 
funkciji, a između ostalog na naknadu za 
odvojeni život i za troškove selidbe, nak-
nadu za dežure koje su svugdje plaćene 
osim u pravosuđu, te na visinu otpremn-
ine. Takođe, dodaje da smatra da je ospo-
reni zakon u suprotnosti sa Univerzaln-
om deklaracijom o neovisnosti sudstva 
kao međunarodnim dokumentom kojim  
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je propisano da se za vrijeme trajanja su-
dačke funkcije ne smiju na štetu sudaca 
mijenjati odgovarajuće naknade i uvjeti 
službe. 
 Predsjednik Zakonodavno-pravn-
og povjerenstva Zastupničkog doma Par-
lamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
istakao je da je pravo na plaće sudaca i 
tužitelja na određeni način pozitivno dis-
kriminirano kroz Ustav Federacije Bosne 
i Hercegovine, jer postoje ograničenja ve-
zana za postupanje zakonodavne vlasti 
sa intencijom eventualnog umanjivanja 
plaća sudaca i tužitelja uz obrazloženje 
da nema dovoljno osiguranih sredstava u 
proračunima. U ovom pogledu je i dalje 
osigurana stabilnost kada je riječ o plaća-
ma sudaca i tužitelja, a pitanja naknada 
su uređena na odgovarajući način. Kada 
je riječ o sucima i tužiteljima postoji pola-
zna pretpostavka da se osigurava stabiln-
ost i neovisnost od utjecaja zakonodavne 
i izvršne vlasti da se određena prava su-
daca i tužitelja ne umanjuju. Mišljenja je 
da u proceduri donošenja Zakona o radu 
u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada je 
riječ o drugim pravima po osnovu rada, 
treba imati u vidu da se poštuje ustavno 
načelo jednakosti pred zakonom svih up-
oslenih. Predlaže da Ustavni sud Federa-
cije ocijeni da je osporeni zakon sukladan 
Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. 
 Kantonalni pravobranitelj kao i 
Pejanović Dražena ostali su kod navoda 
iznesenih u odgovoru na zahtjev. 
 

6. Razmatrajući podneseni zahtjev 
Ustavni sud Fedracije je utvrdio sljedeće:  

Ustavni sud Federacije konstatira 
da je nesporna nadležnost Parlamenta 
Federacije Bosne i Hercegovine da sukla-
dno Ustavu Federacije Bosne i Hercegov-
ine donosi zakone i samostalno odlučuje 
o uređivanju odnosa u Federaciji Bosne i  
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Hercegovine. Isto tako, zakonodavna vla-
st je nadležna da mijenja, dopunjuje ili 
ukida već priznata zakonska prava ovis-
no od različitih okolnosti, ali pri uređiva-
nju tih odnosa dužna je uvažavati zahtje-
ve koje pred nju postavi Ustav Federacije 
Bosne i Hercegovine, posebice ako ona 
proizilaze iz načela vladavine prava i ako 
su to prava kojima se štite određena usta-
vna načela. U tom smislu, u pravnom po-
retku zasnovanom na vladavini prava za-
koni moraju biti opći i jednaki za sve os-
obe. 
 

7. Parlament Federacije Bosne i 
Hercegovine donio je Zakon o plaćama i 
naknadama u organima vlasti Federacije 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 45/10) i uredio pla-
će i naknade svim uposlenim u izvršnoj, 
zakonodavnoj i sudbenoj vlasti osim suc-
ima, tužiteljima i stručnim suradnicima. 
Ovim zakonom su utvrđene sljedeće nak-
nade i to: naknada za troškove ishrane 
(čl. 12. i 30.), naknada za prijevoz na po-
sao i sa posla (članak 35.), naknada za pr-
ekovremeni rad, rad u neradne dane, no-
ćni rad i rad u dane državnih blagdana 
(članak 24.), naknada plaće zbog bolesti 
ili povrede (članak 10.), naknada za slučaj 
smrti, teške bolesti ili invalidnosti (članak 
15.), naknada za porodiljni dopust (čla-
nak 33.) i otpremnina prilikom odlaska u 
mirovinu (članak 16.) u znatno višem iz-
nosu nego što je utvrđeno osporenim za-
konom.  

Isto tako, Parlament Federacije 
Bosne i Hercegovine donio je osporeni 
zakon kojim je u članku 17. propisano da 
stupanjem na snagu ovog Zakona pres-
taju da važe odredbe drugih zakona, pro-
pisa ili odluka Federacije Bosne i Herce-
govine, koje su u suprotnosti sa odredba-
ma ovog Zakona, pa su stoga prestale da  
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važe i odgovarajuće odredbe koje su se 
odnosile na naknade u Zakonu o sudačk-
oj i tužiteljskoj funkciji („Službene novine 
Federacije BiH“, br. 22/00, 20/01, 37/01, 
63/03 i 78/04). Osporenim zakonom su-
cima,  tužiteljima i  stručnim suradnicima 
nisu utvrđene pomenute naknade ili su, 
kao u slučaju naknade sucima i tužitelji-
ma prilikom odlaska u mirovinu (otpre-
mnine) utvrđene u bitno nižem iznosu.  

 
8. Analizirajući pomenute zakone 

u odnosu na propisane naknade, Ustavni 
sud Federacije je utvrdio sljedeće releva-
ntne činjenice: Svim proračunskim koris-
nicima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti je 
utvrđeno pravo na naknade navedene u 
točki 7. ovog obrazloženja koje ili nisu, ili 
su u znatno manjem obimu, kao što je pr-
avo na otpremninu, utvrđene osporenim 
zakonom. Suci, tužitelji i stručni suradni-
ci obuhvaćeni osporenim zakonom su ta-
kođe proračunski korisnici. Razlika izme-
đu izabranih osoba u zakonodavnoj, iz-
vršnoj i pravosudnoj vlasti se ogleda sa-
mo u tome koji je organ zadužen za ime-
novanje, što nije relevantno za razmat-
ranje ovog ustavnog pitanja, te u načelu 
stalnosti funkcije, što se odrazilo, kao 
relevantna različitost koja opravdava raz-
ličito zakonsko reguliranje u odlučivanju 
o naknadama koje su suštinski vezane za 
načelo mandata, a to je naknada za od-
vojen život i troškove selidbe. Nije neva-
žno spomenuti i da je ustavnim načelom 
o nemogućnosti  smanjenja plaća i nakna-
da u odnosu na suce kao nositelje sudbe-
ne vlasti, te stalnosti funkcije kao jednim 
od garanata neovisnosti sudbene vlasti, a 
koji je direktno u vezi sa međunarodnim 
standardom o statusu sudaca proklamo-
vanim prvenstveno u Europskoj povelji o 
statusu sudaca, upravo za vršenje sudbe-
ne vlasti bio utvrđen visok standard pri- 
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manja sukladno odgovornosti i težini ob-
našanja sudačke funkcije. Nesporno je da 
je u vrijeme donošenja osporenog zako-
na situacija u pogledu visine plaća i razli-
ke u primanjima između sudaca i tužite-
lja u odnosu na druge izabrane dužnos-
nike u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Fe-
deracije Bosne i Hercegovine bila takva 
da su primanja ovih drugih bila u znatno 
manjem obimu. No, počev od dana dono-
šenja osporenog zakona do danas, nespo-
rno je da su plaće izabranih dužnosnika i 
državnih službenika u zakonodavnoj i 
izvršnoj vlasti višestruko povećane, a uz 
to kontinuirano imaju pravo na naknade 
koje su uglavnom u cijelosti uskraćene 
kategoriji proračunskih korisnika koju 
obuhvata osporeni zakon. Nije nevažno 
spomenuti da je od 2005. godine pa do 
danas isključivo sucima i tužiteljima one-
mogućeno bilo kakvo usuglašavanje ili 
povećanje plaća, koja je, uz minimalne 
naknade propisane osporenim zakonom, 
jedini izvor primanja koji je neizmijenjen, 
za razliku od izvršne i zakonodavne vla-
sti, u ovom, referentnom periodu od got-
ovo sedam godina.  

Neutemeljen je i ničim potkrijep-
ljen navod iznijet na javnoj raspravi da 
suci i tužitelji u nekim drugim naknada-
ma imaju znatno veća prava u odnosu na 
ostale kategorije uposlenika. To je vidlji-
vo kada se uradi jednostavna  kompara-
cija odredbi zakona koji reguliraju pitanje 
naknada korisnika u organima vlasti Fe-
deracije Bosne i Hercegovine. Jedini pri-
mjer je u odnosu na propisanu visinu re-
gresa - naknade za godišnji odmor, koje 
pravo takođe ostvaruju i drugi proračun-
ski korisnici, samo se drugačije uređuje 
pitanje visine koja se usuglašava sa visi-
nom plaće kao promjenjive kategorije. 
Takođe, navodi da se osporenim zakon-
om htjela posebno regulirati Ustavom za- 
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štićena sudbena vlast nije relevantan za 
postavljeno ustavno pitanje. Naime, i dr-
ugi referentni zakon sa kojim se vrši ko-
mparacija u odnosu na osporeni zakon je, 
u suštini, takođe lex specialis. Nadalje, os-
poreni zakon obuhvata i tužitelje i jednu 
kategoriju stručnih suradnika koji nisu 
obuhvaćeni zaštitnim ustavnim mehani-
zmom koji se odnosi isključivo na sudbe-
nu vlast, dakle na suce kao nositelje sud-
bene vlasti.  

Ustavni sud Federacije svakako 
pozdravlja intenciju zakonodavca da se 
kroz poseban zakon na cjelovit način ur-
ede pitanja ukupnih primanja izabranih 
osoba u redovnom pravosuđu, ali uz uv-
ažavanje ustavnih načela, u konkretnom 
slučaju prava na jednakost pred zakon-
om u pravima za sve kategorije proraču-
nskih korisnika u zakonodavnoj, izvršnoj 
i sudbenoj vlasti. Evidentno je da je sada, 
u vrijeme odlučivanja, ovo načelo ospore-
nim zakonom narušeno.         

 
9. Ustavni sud Federacije je cijenio 

osporeni zakon u svjetlu ustavnog načela 
o jednakosti svih osoba pred zakonom 
(članak II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine) i članka 1. Protokola 
br. 12. Europske konvencije o zaštiti ljud-
skih prava i temeljnih sloboda, koja ima 
snagu ustavnih odredaba. Člankom 1. 
navedenog protokola propisana je opća 
zabrana diskriminacije od strane organa 
vlasti po bilo kom temelju. Ustavni sud 
Federacije je utvrdio da iz razloga naved-
enih u točki 8. ovoga obrazloženja postoji 
nejednakost pred zakonom odnosno dis-
kriminacija u pravima na naknade suda-
ca, tužitelja i stručnih suradnika u odno-
su na ostale uposlenike u zakonodavnoj, 
izvršnoj i sudbenoj vlasti. Ustavni sud 
Federacije smatra da nisu dati niti postoje 
relevantni razlozi koji bi opravdali raz- 
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ličiti - nejednak tretman uposlenika u za-
konodavnoj i izvršnoj vlasti s jedne i su-
daca i tužitelja s druge strane u odnosu 
na propisivanje naknada.  

Zbog navedenih razloga Ustavni 
sud Federacije je utvrdio da osporeni za-
kon nije u suglasnosti sa Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine. Zbog utvrđe-
ne nesuglasnosti sa Ustavom naloženo je 
Parlamentu Federacije Bosne i Hercego-
vine da sukladno članku IV.C.12.b) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine u roku 
od šest mjeseci od dana objavljivanja pre-
sude u službenim glasilima dopuni ospo-
reni zakon, poštujući ustavno načelo jed-
nakosti pred zakonom sudaca, tužitelja i 
stručnih suradnika sa ostalim proračuns-
kim korisnicima. Isto tako, Ustavni sud 
Federacije je sukladno pomenutoj ustav-
noj odredbi utvrdio da, ukoliko Parlame-
nt Federacije Bosne i Hercegovine ne do-
nese izmjene i dopune osporenog zakona 
u roku od šest mjeseci, pravo na navede-
ne naknade sucima, tužiteljima i stručn-
im suradnicima biće riješeno shodnom 
primjenom propisa kojim su uređene na-
vedene naknade izabranim dužnosnici-
ma, nositeljima izvršnih funkcija i savje-
tnicima u organima zakonodavne i izvr-
šne vlasti, državnim službenicima i nam-
ještenicima. 
 Ustavni sud Federacije ocijenio je 
da ne postoji povreda odredaba članka 
II.A.2.(1) k) i p) kojim je propisano pravo 
na imovinu i pravo na prehranu, iz slje-
dećih razloga: 
 Pravo na imovinu može biti pov-
rijeđeno ako se zasniva na valjanom pra-
vnom temelju (npr: naknade propisane 
zakonom), a pravo na prehranu ne pod-
razumijeva pravo na troškove ishrane tij-
ekom rada, već je to pravo koje ulazi u 
sastav prava na dostojan životni standa-
rd, tj. pravo svakog da bude zaštićen od  
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gladi.  
   

10. Ustavni sud Federacije je od-
bio zahtjev podnositelja zahtjeva za utvr-
đivanje naknade za odvojeni život, troš-
kove selidbe i pravo na jubilarnu nagra-
du iz sljedećih razloga: 
 Suci i tužitelji, suglasno ustavnim 
i zakonskim odredbama, imenuju se do 
navršenih 70 godina života čime je uređ-
ena stalnost funkcije, a izabrani dužnos-
nici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici 
u organima zakonodavne i izvršne vlasti 
biraju se, u pravilu, za jedan mandatni 
period u trajanju od četiri godine i po is-
teku javne funkcije mogu se vratiti na is-
to ili slično radno mjesto sa kojeg su izab-
rani. Ta različitost u odnosu na stalnost 
funkcije bila je za Ustavni sud Federacije 
relevantan razlog za odbijanje zahtjeva 
za utvrđivanje naknada za odvojen život 
i troškove selidbe.  
 Zakon o plaćama i naknadama u 
organima vlasti Federacije Bosne i Herce-
govine ne predviđa pravo na jubilarnu 
nagradu ni za jednu kategoriju proračun-
skih korisnika. Ovo pravo bilo je predvi-
đeno člankom 43. Zakona o državnoj slu-
žbi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl-
užbene novine Federacije BiH“, br. 
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) 
i člankom 45. Zakona o namještenicima u 
organima državne uprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 49/05), ali su nave-
deni zakoni, u dijelu koji se odnosi na pl-
aće, naknade i druga materijalna prava 
prestali da se primjenjuju na temelju čla-
nka 69. Zakona o plaćama i naknadama u 
organima vlasti Federacije Bosne i Herce-
govine. 

 
11. Ustavni sud Federacije ukazu-

je da se nakon donošenja ove presude pr- 
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ed redovnim sudovima može primjenji-
vati osporeni zakon u dijelu koji se od-
nosi na naknade sudaca, tužitelja i stru-
čnih suradnika, pošto presudom nije utv-
rđeno da su naknade propisane osporen-
im zakonom u nesuglasnosti sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine, već je ut-
vrđena nesuglasnost sa Ustavom rezultat 
nepotpunog odnosno nejednakog uređe-
nja naknada sudaca, tužitelja i stručnih 
suradnika u odnosu na druge proračun-
ske korisnike, pa je iz tih razloga Parla-
ment Federacije Bosne i Hercegovine ob-
vezan da dopuni osporeni zakon. Nada-
lje, Ustavni sud Federacije ukazuje da su 
se odredbe o naknadama koje su bile pro-
pisane Zakonom o sudačkoj i tužiteljskoj 
funkciji mogle primjenjivati samo do do-
nošenja osporenog zakona, jer su njego-
vim stupanjem na snagu te odredbe, kao 
suprotne osporenom zakonu prestale da 
važe. To znači da Zakon o sudačkoj i tu-
žiteljskoj funkciji u Federaciji Bosne i He-
rcegovine ne može biti pred redovnim 
sudovima temelj za dosuđivanje bilo ka-
kvih naknada.  

 
12.  Iz navedenih razloga Ustavni 

sud Federacije odlučio je kao u izreci pr-
esude. 
 

Ovu presudu Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: mr. 
Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Ba-
htijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Mal-
bašić, Aleksandra Martinović i mr. Faris 
Vehabović, suci Suda. 
 
Broj: U-28/11                      Predsjednica 
24.01.2012.god.       Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o               Bosne i Hercegovine                                                                                    
                                            Kata Senjak,s.r. 

................................. 
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Ustavni  sud  Federacije  Bosne i  
Hercegovine  odlučujući  o ustavnom pit-
anju Kantonalnog suda u Tuzli za utvr-
đivanje ustavnosti Zakona o platama  i 
drugim naknadama sudija i tužilaca u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, na osno-
vu člana IV.C.10. (4). Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, u vezi sa Amand-
manima LII i XCVI na Ustav Federacije 
Bosne i Hercegovine, nakon provedene 
javne rasprave, na sjednici održanoj 24. 
januara 2012. godine, donio je 
 

P   R   E   S   U   D  U 
 

1. Utvrđuje se  da Zakon o plata-
ma i drugim naknadama sudija i  tužilaca 
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Služ-
bene novine Federacije BiH“, br. 72/05 i 
22/09) u dijelu koji se odnosi na naknade 
sudija, tužilaca i stručnih saradnika nije u 
saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne 
i Hercegovine. 
 

2. Saglasno članu IV.C.12. b) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine nalaže 
se Parlamentu Federacije Bosne i Herce-
govine da u roku od šest mjeseci od dana 
objavljivanja ove presude u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ dopuni zakon 
iz  tačke 1. ove presude poštujući ustavni 
princip jednakosti pred zakonom i regu-
liše prava sudija, tužilaca i stručnih sara-
dnika na: naknadu za troškove ishrane; 
naknadu troškova prijevoza na posao i sa 
posla; naknadu za prekovremeni rad, rad 
u neradne dane, noćni rad i rad u dane 
državnih praznika; naknadu zbog bolesti 
ili povrede; naknadu troškova za slučaj 
smrti, teške bolesti ili invalidnosti; nakn-
adu za porodiljski dopust i na otpremni-
nu prilikom odlaska u penziju kao i osta- 
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lim budžetskim korisnicima.   
  

3. Odbija se dio zahtjeva za utvr-
đivanje naknada za odvojen život, za tro-
škove selidbe i za jubilarnu nagradu. 
   

4. U slučaju da Parlament Federa-
cije Bosne i Hecegovine ne postupi po na-
logu Ustavnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine i u ostavljenom roku ne iz-
vrši dopunu zakona iz tačke 1. izreke ove 
presude, pravo na navedene naknade su-
dija, tužilaca i stručnih saradnika će biti 
rješavano shodnom primjenom propisa 
kojim su uređene naknade izabranih du-
žnosnika, nosioca izvršnih funkcija i sav-
jetnika u organima zakonodavne i orga-
nima izvršne vlasti u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, državnih službenika i nam-
ještenika u organima državne službe Fe-
deracije Bosne i Hercegovine, pravobra-
nilaca, službenika sudske policije i zatvo-
rskih policajaca - stražara u kazneno - po-
pravnim zavodima Federacije Bosne i 
Hercegovine.   
 

5. Presudu  objaviti u  „Službenim 
ovinama Federacije BiH“ i službenim gl- 
asilima kantona u Federaciji Bosne i He-
rcegovine.  

 
O b r a z l o ž e nj e 

     
 1. U ovom ustavno-sudskom pre-

dmetu Kantonalni sud u Tuzli (u daljem 
tekstu: podnosilac zahtjeva) u postupku 
rješavanja žalbi Tuzlanskog kantona pro-
tiv presuda Općinskog suda u Kalesiji po 
tužbama Škripić Aide, Sušić Merside, Ra-
mljak Tomislava i Ferizbegović Amire ra-
di isplate naknade toplog obroka i presu-
de istog suda po tužbi Pejanović Dražene 
radi isplate jubilarne nagrade, predočio je 
dana 21.09.2011. godine Ustavnom sudu  
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Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev 
kao ustavno pitanje (u daljem tekstu: za-
htjev) da se prije donošenja odluke o izja-
vljenim žalbama odluči o ustavnosti Za-
kona o platama i drugim naknadama su-
dija i tužilaca u  Federaciji  Bosne i  Herc-
egovine („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 72/05) (u daljem tekstu: ospo-
reni zakon) u dijelu koji se odnosi na pra-
vo sudija na naknadu za topli obrok i pr-
avo na jubilarnu nagradu.  
 
 2. Podnosilac zahtjeva navodi da 
je Zakonom o sudijskoj i tužilačkoj funk-
ciji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl-
užbene novine Federacije BiH“, broj: 
20/01) u članu 41. bilo propisano da su-
dija, odnosno tužilac ima pravo na nakn-
adu za određene specijalne troškove: na-
knada za troškove prijevoza na posao i sa 
posla; naknada za prehranu za vrijeme 
rada; regres za godišnji odmor; naknada 
za odvojeni život; naknada troškova pri-
jevoza za dane u kojima se ne radi iz mje-
sta u kojem ima službeni stan do mjesta 
stalnog prebivališta i nazad, odnosno na-
knadu troškova putovanja u mjesto sta-
novanja njegove porodice u vrijeme ned-
jeljnog odmora, državnih praznika i ner-
adnih dana; naknada troškova selidbe iz 
mjesta stalnog prebivališta u mjesto gdje 
ima službeni stan i nazad; naknada troš-
kova za obrazovanje; jubilarne nagrade; 
otpremnine pri odlasku u penziju, ali je 
članom 2. Zakona o izmjenama i dopuna-
ma navedenog zakona iz 2003. godine iz-
mijenjen taj član, tako da glasi: „Sudija 
odnosno tužilac ima pravo na slijedeće 
naknade: 1. otpremnina pri odlasku u pe-
nziju, 2. regres za godišnji odmor, 3. jubi-
larne nagrade“. Presudom Ustavnog su-
da  Federacije  Bosne i  Hercegovine, broj: 
U-3/04 od 01. juna 2004. godine utvrđe- 
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no je da Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u 
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službe-
ne novine Federacije BiH“, broj: 63/03) 
nije u skladu sa Ustavom Federacije Bos-
ne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi 
na sudije sudova u Federaciji Bosne i He-
rcegovine. I pored navedene presude Us-
tavnog suda Federacije i Amandmana 
CVI na Ustav Federacije Bosne i Herce-
govine donesen je osporeni zakon, kojim 
je ukinuto, a ne umanjeno pravo sudija-
ma na naknadu za prehranu za vrijeme 
rada i pravo na jubilarnu nagradu, kao i 
druge vrste naknada iz člana 41. Zakona 
o sudijskoj i tužilačkoj funkciji u Federa-
ciji Bosne i Hercegovine. Podnosilac zah-
tjeva smatra da su ovakvim zakonskim 
rješenjem sudije diskriminisane u ostva-
rivanju prava iz radnog odnosa i da im je 
povrijeđeno ustavno pravo na jednakost 
pred zakonom, pravo na imovinu i pravo 
na prehranu u odnosu na druge zaposle-
nike zakonodavne, izvršne i sudske vlasti 
u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji to 
pravo iz radnog odnosa ostvaruju na os-
novu odgovarajućih propisa. Kao primjer 
drugačijeg regulisanja prava na naknadu 
za topli obrok i prava na jubilarnu nagra-
du navodi: Zakon o pravima izabranih 
dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i 
savjetnika u institucijama vlasti u Fede-
raciji Bosne i Hercegovine iz 2006. godine 
sa izmjenama i dopunama; Zakon o drža-
vnoj službi u Federaciji Bosne i Hercego-
vine iz 2003. godine i Zakon o namješte-
nicima u organima državne službe u Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine iz 2005. go-
dine.   
   Iz naprijed navedenih razloga po-
dnosilac zahtjeva postavlja ustavno pita-
nje da li su odredbe osporenog zakona u 
skladu sa članom II.A.2.(1) tačke c), k) i 
p) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine  
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koje se odnose na jednakost pred zakon-
om, imovinu i prehranu. 
 

3. Stranke u postupku u ovom  pr-
edmetu, na osnovu člana 39. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Fede-
racije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03) 
su: Kantonalni sud u Tuzli kao ovlašteni 
podnosilac zahtjeva - ustavnog pitanja, 
Tuzlanski kanton kao podnosilac žalbi 
protiv presuda Općinskog suda u Kalesiji 
donesenih povodom tužbi Škripić Aide i 
dr. radi isplate naknadâ za topli obrok, 
odnosno radi isplate jubilarne nagrade, 
Škripić Aida, Sušić Mersida, Ramljak To-
mislav, Ferizbegović Amira iz Tuzle i Pe-
janović Dražena iz Kalesije kao tužioci u 
postupku pred Općinskim sudom u Ka-
lesiji, te donosilac osporenog zakona Pre-
dstavnički dom i Dom naroda Parlame-
nta Federacije Bosne i Hercegovine. 
 4. Ustavni sud Federacije je dana 
28.09.2011. godine u  skladu sa članom 
16. Zakona o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
zatražio od stranaka u postupku da do-
stave odgovor na navode iz zahtjeva. 

Tuzlanski kanton je putem Kan-
tonalnog pravobranilaštva dana 08.11. 
2011. godine dostavio odgovor u kojem 
ističe da je Odlukom Visokog predstav-
nika od 09.12.2005. godine donesen ospo-
reni zakon kojim je utvrđeno da ovaj za-
kon stupa na snagu na privremenoj osno-
vi sve dok ga Parlament Federacije Bosne 
i Hercegovine ne usvoji u istom obliku 
bez izmjena i dopuna ili bez dodatnih 
uslova. Parlament Federacije Bosne i He-
rcegovine je donio osporeni zakon u is-
tom obliku bez izmjena i dopuna ili bez 
dodatnih uslova, koji je objavljen u „Slu-
žbenim novinama Federacije BiH“, broj: 
22/09. Kantonalni pravobranilac je ista- 



Број 3 – страна 340 
 
 
kao da je Visoki predstavnik kao konačni 
autoritet u pogledu tumačenja Dejtonsk-
og sporazuma i na osnovu svojih ovlaš-
tenja donio 09.12.2005. godine Amandm-
an CVI na Ustav Federacije Bosne i Her-
cegovine kojim je, između ostalog, utvr-
đeno da plata i/ili druge naknade sudiji 
mogu biti umanjeni zakonom donesenim 
do 10.01.2006. godine, te da se ovo uma-
njenje može izvršiti samo jednom. Istog 
dana, Visoki predstavnik je donio ospor-
eni zakon kojim se, kao propisom lex spe-
cialis, uređuju plate, naknade i druga pra-
va sudija i tužilaca, a članom 17. ovog 
Zakona propisano je da danom njegovog 
stupanja na snagu prestaju važiti odred-
be sadržane u drugim zakonima, propisi-
ma ili odlukama Federacije Bosne i Herc-
egovine koje su u suprotnosti sa odred-
bama ovog Ζakona. Ovim zakonom pra-
vo na platu i druge naknade za nosioce 
pravosudnih funkcija su na bitno druga-
čiji način uređeni u odnosu na to kako su 
bili uređeni Zakonom o sudijskoj i tužila-
čkoj funkciji u Federaciji Bosne i Herce-
govine koji je na osnovu člana 17. ospore-
nog zakona prestao da važi. Kantonalni 
pravobranilac smatra da je donošenjem 
osporenog zakona Visoki predstavnik na 
drugačiji način utvrdio prava sudija i tu-
žilaca na platu i druge naknade, zbog če-
ga se ne može govoriti o ukidanju prava 
utvrđenih ranijim propisom. Činjenica da 
osporenim zakonom nisu utvrđeni pravo 
na troškove prehrane i pravo na jubilar-
nu nagradu sama po sebi ne znači da su 
ustavna prava na prehranu i pravo na 
imovinu sudija povrijeđena, jer su ospo-
renim zakonom neka druga prava sudija 
i tužilaca utvrđena u znatno višem izno-
su u odnosu na ostale zaposlenike, pa i 
one koji obavljaju najsloženije pravne po-
slove. Kantonalni pravobranilac  smatra 
da su sudijama kao izdvojenoj ustavnoj  
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kategoriji prava, u odnosu na sve ostale 
zaposlenike zakodavne, izvršne i sudske 
vlasti regulisana prosebnim propisom i 
zbog toga se ne može govoriti o povredi 
njihovih ustavnih prava odnosno o nji-
hovoj nejednakosti u odnosu na ostale 
kategorije zaposlenika. Nadalje, Kanto-
nalni pravobranilac smatra da bi ovakva 
povreda postojala u slučaju kada prava 
sudija uopće ne bi bila uređena ili bi bila 
uređena istim propisima koji bi se odno-
sili i na ostale zaposlene u zakonodavnoj, 
izvršnoj i sudskoj vlasti, ali umanjenjem 
ili izostavljenjem određenih prava za su-
dije i tužioce.   

Zbog navedenog Kantonalni pra-
vobranilac predlaže da Ustavni sud Fed-
eracije donese presudu kojom će utvrditi 
da osporeni zakon nije u suprotnosti sa 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.  

 
Aida Škripić, Mersida Sušić, Ami-

ra Ferizbegović i Ramljak Tomislav u sv-
om odgovoru od 10.10.2011. godine su 
istakli da su „sudije diskriminisane u os-
tvarivanju prava iz radnog odnosa u smi-
slu ustavnog prava na jednakost pred 
zakonom u odnosu na druge zaposlenike 
zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u 
Federaciji Bosne i Hercegovine. Pejanović 
Dražena iz Kalesije nije dostavila traženi 
odgovor.  

 
Predstavnički dom i Dom naroda 

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovi-
ne na traženje ovog Suda nisu dostavili 
odgovor na zahtjev.   
 

5. U ovom predmetu održana je 
javna rasprava 24. januara 2012. godine 
na kojoj su pored predsjednice Kantona-
lnog suda u Tuzli ispred podnosioca zah-
tjeva, pristupili i Kantonalni pravobrani-
lac u ime Premijera Kantona Tuzla, pred- 
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sjednik Zakonodavno-pravne komisije 
Predstavničkog doma Parlamenta Fede-
racije Bosne i Hercegovine, te Pejanović 
Dražena kao stranka u postupku pred 
Kantonalnim sudom u Tuzli. Javnoj ras-
pravi nije pristupio predstavnik Doma 
naroda Parlamenta Federacije Bosne i 
Hercegovine, iako je uredno pozvan. 
 Predsjednica Kantonalnog suda u 
Tuzli ostala je kod navoda iz podnesenog 
zahtjeva, s tim što je zahtjev proširila na 
sve naknade koje su pripadale sudijama 
na osnovu Zakona o sudijskoj i tužilačkoj 
funkciji, a između ostalog na naknadu za 
odvojeni život i za troškove selidbe, nak-
nadu za dežure koje su svugdje plaćene 
osim u pravosuđu, te na visinu otprem-
nine. Takođe, dodaje da smatra da je os-
poreni zakon u suprotnosti sa Univerza-
lnom deklaracijom o nezavisnosti sudst-
va kao međunarodnim dokumentom koj-
im je propisano da se za vrijeme trajanja 
sudijske funkcije ne smiju na štetu sudija 
mijenjati odgovarajuće naknade i uslovi 
službe. 
 Predsjednik Zakonodavno-prav-
ne komisije Predstavničkog doma Parla-
menta Federacije Bosne i Hercegovine is-
takao je da je pravo na plate sudija i tuži-
laca na određeni način pozitivno diskri-
minisano kroz Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine, jer postoje ograničenja ve-
zana za postupanje zakonodavne vlasti 
sa intencijom eventualnog umanjivanja 
plata sudija i tužilaca uz obrazloženje da 
nema dovoljno osiguranih sredstava u 
budžetima. U ovom pogledu je i dalje os-
igurana stabilnost kada je riječ o platama 
sudija i tužilaca, a pitanja naknada su ur-
eđena na odgovarajući način. Kada je ri-
ječ o sudijama i tužiocima postoji polazna 
pretpostavka da se osigurava stabilnost i 
nezavisnost od utjecaja zakonodavne i iz-
vršne vlasti da se određena prava sudija i  
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tužilaca ne umanjuju. Mišljenja je da u 
proceduri donošenja Zakona o radu u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, kada je 
riječ o drugim pravima po osnovu rada, 
treba imati u vidu da se poštuje ustavni 
princip jednakosti pred zakonom svih 
zaposlenih. Predlaže da Ustavni sud Fe-
deracije ocijeni da je osporeni zakon u sk-
ladu sa Ustavom Federacije Bosne i Her-
cegovine. 
 Kantonalni pravobranilac kao i 
Pejanović Dražena ostali su kod navoda 
iznesenih u odgovoru na zahtjev. 
 

6. Razmatrajući podneseni zahtjev 
Ustavni sud Fedracije je utvrdio sljedeće:  

Ustavni sud Federacije konstatuje 
da je nesporna nadležnost Parlamenta 
Federacije Bosne i Hercegovine da u skla-
du sa Ustavom Federacije Bosne i Herce-
govine donosi zakone i samostalno odlu-
čuje o uređivanju odnosa u Federaciji 
Bosne i Hercegovine. Isto tako, zakono-
davna vlast je nadležna da mijenja, dopu-
njuje ili ukida već priznata zakonska pra-
va zavisno od različitih okolnosti, ali pri 
uređivanju tih odnosa dužna je uvažavati 
zahtjeve koje pred nju postavi Ustav 
Federacije Bosne i Hercegovine, posebno 
ako ona proizilaze iz principa vladavine 
prava i ako su to prava kojima se štite od-
ređeni ustavni principi. U tom smislu, u 
pravnom poretku zasnovanom na vlada-
vini prava zakoni moraju biti opći i jedn-
aki za sva lica. 
 

7. Parlament Federacije Bosne i 
Hercegovine donio je Zakon o platama i 
naknadama u organima vlasti Federacije 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 45/10) i uredio pla-
te i naknade svim zaposlenim u izvršnoj, 
zakonodavnoj i sudskoj vlasti osim sudi-
jama, tužiocima i stručnim saradnicima.  
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Ovim Ζakonom su utvrđene sljedeće na-
knade i to: naknada za troškove ishrane 
(čl. 12. i 30.), naknada za prijevoz na po-
sao i sa posla (član 35.), naknada za pre-
kovremeni rad, rad u neradne dane, noć-
ni rad i rad u dane državnih praznika (čl-
an 24.), naknada plate zbog bolesti ili po-
vrede (član 10.), naknada za slučaj smrti, 
teške bolesti ili invalidnosti (član 15.), 
naknada za porodiljski dopust (član 33.) i 
otpremnina prilikom odlaska u penziju 
(član 16.) u znatno višem iznosu nego što 
je utvrđeno osporenim zakonom.  

Isto tako, Parlament Federacije 
Bosne i Hercegovine donio je osporeni 
zakon kojim je u članu 17. propisano da 
stupanjem na snagu ovog Ζakona presta-
ju da važe odredbe drugih zakona, propi-
sa ili odluka Federacije Bosne i Hercego-
vine, koje su u suprotnosti sa odredbama 
ovog zakona, pa su zbog toga prestale da 
važe i odgovarajuće odredbe koje su se 
odnosile na naknade u Zakonu o sudijs-
koj i tužilačkoj funkciji („Službene novine 
Federacije BiH“, br. 22/00, 20/01, 37/01, 
63/03 i 78/04). Osporenim zakonom 
sudijama,  tužiocima i  stručnim saradni-
cima nisu utvrđene pomenute naknade 
ili su, kao u slučaju naknade sudijama i 
tužiocima prilikom odlaska u penziju (ot-
premnine) utvrđene u bitno nižem izno-
su.  

 
8. Analizirajući pomenute zakone 

u odnosu na propisane naknade, Ustavni 
sud Federacije je utvrdio sljedeće releva-
ntne činjenice: Svim budžetskim korisni-
cima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti je 
utvrđeno pravo na naknade navedene u 
tački 7. ovog obrazloženja koje ili nisu, ili 
su u znatno manjem obimu, kao što je pr-
avo na otpremninu, utvrđene osporenim 
zakonom. Sudije, tužioci i stručni sarad-
nici obuhvaćeni osporenim zakonom su  
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takođe budžetski korisnici. Razlika izme-
đu izabranih lica u zakonodavnoj, izvr-
šnoj i pravosudnoj vlasti se ogleda samo 
u tome koji je organ zadužen za imeno-
vanje, što nije relevantno za razmatranje 
ovog ustavnog pitanja, te u principu sta-
lnosti funkcije, što se odrazilo, kao rele-
vantna različitost koja opravdava razli-
čito zakonsko regulisanje u odlučivanju o 
naknadama koje su suštinski vezane za 
princip mandata, a to je naknada za od-
vojen život i troškove selidbe. Nije neva-
žno spomenuti i da je ustavnim princip-
om o nemogućnosti  smanjenja plata i na-
knada u odnosu na sudije kao nosioce su-
dske vlasti, te stalnosti funkcije kao jed-
nim od garanata nezavisnosti sudske vla-
sti, a koji je direktno u vezi sa međunaro-
dnim standardom o statusu sudija prok-
lamovanim prvenstveno u Evropskoj po-
velji o statusu sudija, upravo za vršenje 
sudske vlasti bio utvrđen visok standard 
primanja u skladu sa odgovornošću i te-
žinom vršenja sudijske funkcije. Nespor-
no je da je u vrijeme donošenja osporen-
og zakona situacija u pogledu visine pla-
ta i razlike u primanjima između sudija i 
tužilaca u odnosu na druge izabrane du-
žnosnike u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti 
Federacije Bosne i Hercegovine bila takva 
da su primanja ovih drugih bila u znatno 
manjem obimu. No, počev od dana dono-
šenja osporenog zakona do danas, nes-
porno je da su plate izabranih dužnosni-
ka i državnih službenika u zakonodavnoj 
i izvršnoj vlasti višestruko povećane, a uz 
to kontinuirano imaju pravo na naknade 
koje su uglavnom u cijelosti uskraćene 
kategoriji budžetskih korisnika koju obu-
hvata osporeni zakon. Nije nevažno spo-
menuti da je od 2005. godine pa do danas 
isključivo sudijama i tužiocima onemo-
gućeno bilo kakvo usklađivanje ili poveć-
anje plata, koja je, uz minimalne naknade  



28.март/ожујак 2012. 
 
 
propisane osporenim zakonom, jedini 
izvor primanja koji je neizmijenjen, za 
razliku od izvršne i zakonodavne vlasti, 
u ovom, referentnom periodu od gotovo 
sedam godina.  

Neosnovan je i ničim potkrijepljen 
navod iznijet na javnoj raspravi da sudije 
i tužioci u nekim drugim naknadama im-
aju znatno veća prava u odnosu na ostale 
kategorije zaposlenika. To je vidljivo ka-
da se uradi jednostavna  komparacija od-
redbi zakona koji regulišu pitanje nakna-
da korisnika u organima vlasti Federacije 
Bosne i Hercegovine. Jedini primjer je u 
odnosu na propisanu visinu regresa – na-
knade za godišnji odmor, koje pravo ta-
kođe ostvaruju i drugi budžetski korisni-
ci, samo se drugačije uređuje pitanje visi-
ne koja se usklađuje sa visinom plate kao 
promjenjive kategorije. Takođe, navodi 
da se osporenim zakonom htjela posebno 
regulisati Ustavom zaštićena sudska vla-
st nije relevantan za postavljeno ustavno 
pitanje. Naime, i drugi referentni zakon 
sa kojim se vrši komparacija u odnosu na 
osporeni zakon je, u suštini, takođe lex 
specialis. Nadalje, osporeni zakon obuh-
vata i tužioce i jednu kategoriju stručnih 
saradnika koji nisu obuhvaćeni zaštitnim 
ustavnim mehanizmom koji se odnosi is-
ključivo na sudsku vlast, dakle na sudije 
kao nosioce sudske vlasti.  

Ustavni sud Federacije svakako 
pozdravlja intenciju zakonodavca da se 
kroz poseban zakon na cjelovit način ure-
de pitanja ukupnih primanja izabranih li-
ca u redovnom pravosuđu, ali uz uvaža-
vanje ustavnih principa, u konkretnom 
slučaju prava na jednakost pred zakon-
om u pravima za sve kategorije budžet-
skih korisnika u zakonodavnoj, izvršnoj i 
sudskoj vlasti. Evidentno je da je sada, u 
vrijeme odlučivanja, ovaj princip ospore-
nim zakonom narušen.         

Број 3 – страна 343 
 
 

9. Ustavni sud Federacije je cijenio 
osporeni zakon u svjetlu ustavnog prin-
cipa o jednakosti svih lica pred zakonom 
(član II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine) i člana 1. Protokola br. 12. 
Evropske konvencije o zaštiti ljudskih pr-
ava i osnovnih sloboda, koja ima snagu 
ustavnih odredaba. Članom 1. Naveden-
og protokola propisana je opća zabrana 
diskriminacije od strane organa vlasti po 
bilo kom osnovu. Ustavni sud Federacije 
je utvrdio da iz razloga navedenih u tački 
8. ovoga obrazloženja postoji nejednakost 
pred zakonom odnosno diskriminacija u 
pravima na naknade sudija, tužilaca i st-
ručnih saradnika u odnosu na ostale za-
poslenike u zakonodavnoj, izvršnoj i sud-
skoj vlasti. Ustavni sud Federacije smatra 
da nisu dati niti postoje relevantni razlozi 
koji bi opravdali različiti - nejednak tre-
tman zaposlenika u zakonodavnoj i izvr-
šnoj vlasti sa jedne i sudija i tužilaca sa 
druge strane u odnosu na propisivanje 
naknada.  

Zbog navedenih razloga Ustavni 
sud Federacije je utvrdio da osporeni za-
kon nije u saglasnosti sa Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine. Zbog utvrđe-
ne nesaglasnosti sa Ustavom naloženo je 
Parlamentu Federacije Bosne i Hercego-
vine da u skladu sa članom IV.C.12.b) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u 
roku od šest mjeseci od dana objavljiva-
nja presude u službenim glasilima dopu-
ni osporeni zakon, poštujući ustavni pri-
ncip jednakosti pred zakonom sudija, tu-
žilaca i stručnih saradnika sa ostalim bu-
džetskim korisnicima. Isto tako, Ustavni 
sud Federacije je u skladu sa pomenutom 
ustavnom odredbom utvrdio da, ukoliko 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovi-
ne ne donese izmjene i dopune osporen-
og zakona u roku od šest mjeseci, pravo 
na navedene naknade sudijama, tužioci- 



Број 3 – страна 344 
 
 
ma i stručnim saradnicima biće riješeno 
shodnom primjenom propisa kojim su 
uređene navedene naknade izabranim 
dužnosnicima, nosiocima izvršnih funk-
cija i savjetnicima u organima zakonoda-
vne i izvršne vlasti, državnim službenici-
ma i namještenicima. 
 Ustavni sud Federacije ocijenio je 
da ne postoji povreda odredaba člana 
II.A.2.(1) k) i p) kojim je propisano pravo 
na imovinu i pravo na prehranu, iz slje-
dećih razloga: 
 Pravo na imovinu može biti pov-
rijeđeno ako se zasniva na valjanom pra-
vnom osnovu (npr: naknade propisane 
zakonom), a pravo na prehranu ne pod-
razumijeva pravo na troškove ishrane u 
toku rada, već je to pravo koje ulazi u sa-
stav prava na dostojan životni standard, 
tj. pravo svakog da bude zaštićen od gla-
di.  
   

10. Ustavni sud Federacije je od-
bio zahtjev podnosioca zahtjeva za utvr-
đivanje naknade za odvojeni život, troš-
kove selidbe i pravo na jubilarnu nagra-
du iz sljedećih razloga: 
 Sudije i tužioci, saglasno ustavn-
im i zakonskim odredbama, imenuju se 
do navršenih 70 godina života čime je ur-
eđena stalnost funkcije, a izabrani dužno-
snici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici 
u organima zakonodavne i izvršne vlasti 
biraju se, u pravilu, za jedan mandatni 
period u trajanju od četiri godine i po is-
teku javne funkcije mogu se vratiti na is-
to ili slično radno mjesto sa kojeg su iza-
brani. Ta različitost u odnosu na stalnost 
funkcije bila je za Ustavni sud Federacije 
relevantan razlog za odbijanje zahtjeva 
za utvrđivanje naknada za odvojen život 
i troškove selidbe.  
 Zakon o platama i naknadama u 
organima vlasti Federacije Bosne i Herce- 
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govine ne predviđa pravo na jubilarnu 
nagradu ni za jednu kategoriju budžets-
kih korisnika. Ovo pravo bilo je predvi-
đeno članom 43. Zakona o državnoj služ-
bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu-
žbene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 
23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i 
članom 45. Zakona o namještenicima u 
organima državne uprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 49/05), ali su na-
vedeni zakoni, u dijelu koji se odnosi na 
plate, naknade i druga materijalna prava 
prestali da se primjenjuju na osnovu čla-
na 69. Zakona o platama i naknadama u 
organima vlasti Federacije Bosne i Her-
cegovine. 

 
11. Ustavni sud Federacije ukazu-

je da se nakon donošenja ove presude pr-
ed redovnim sudovima može primjenji-
vati osporeni zakon u dijelu koji se odno-
si na naknade sudija, tužilaca i stručnih 
saradnika, pošto presudom nije utvrđeno 
da su naknade propisane osporenim za-
konom u nesaglasnosti sa Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine, već je utvrđe-
na nesaglasnost sa Ustavom rezultat ne-
potpunog odnosno nejednakog uređenja 
naknada sudija, tužilaca i stručnih sarad-
nika u odnosu na druge budžetske koris-
nike, pa je iz tih razloga Parlament Fede-
racije Bosne i Hercegovine obavezan da 
dopuni osporeni zakon. Nadalje, Ustavni 
sud Federacije ukazuje da su se odredbe 
o naknadama koje su bile propisane Za-
konom o sudijskoj i tužilačkoj funkciji 
mogle primjenjivati samo do donošenja 
osporenog zakona, jer su njegovim stupa-
njem na snagu te odredbe, kao suprotne 
osporenom zakonu prestale da važe. To 
znači da Zakon o sudijskoj i tužilačkoj 
funkciji u Federaciji Bosne i Hercegovine 
ne može biti pred redovnim sudovima  
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osnov za dosuđivanje bilo kakvih nakna-
da.  

 
12.  Iz navedenih razloga Ustavni 

sud Federacije odlučio je kao u izreci pr-
esude. 
 

Ovu presudu Ustavni sud Fede-
racije donio je jednoglasno u sastavu: mr. 
Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead 
Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin 
Malbašić, Aleksandra Martinović i mr. 
Faris Vehabović, sudije Suda. 
 
Broj:U-28/11                       Predsjednica 
24.01.2012.god.       Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                Bosne i Hercegovine 
                                           Kata Senjak,s.r. 
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           Уставни суд Федерације Босне и 
Херцеговине одлучујући о уставном 
питању које је предочио Врховни суд 
Федерације Босне и Херцеговине у ве-
зи утврђивања уставности чл. 1. и  2. и 
члана 7. став 9. Закона о спровођењу 
контроле законитости коришћења пр-
ава из области борачко-инвалидске за-
штите, на основу члана IV.Ц.10.(4) Ус-
тава Федерације Босне и Херцеговине 
у вези са Амандманима LII и XCVI на 
Устав Федерације Босне и Херцегови-
не, након јавне расправе, на сједници 
одржаној 21.02.2012. године, донио је: 
 

П  Р  Е  С  У  Д  У 
 

1. Утврђује се да је члан 7. став 
9. Закона о спровођењу контроле зако-
нитости коришћења права из области 
борачко-инвалидске заштите („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
82/09) у сагласности са Уставом Феде-
рације Босне и Херцеговине. 
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2. Одбацује се захтјев за утвр-
ђивање уставности чл. 1. и 2. Закона о 
спровођењу контроле законитости ко-
ришћења права из области борачко-
инвалидске заштите.   
 

3. Пресуду објавити у „Службе-
ним новинама Федерације БиХ“, и сл-
ужбеним гласилима свих кантона. 
     

О б р а з л о ж е њ е 
 
              1. Врховни суд Федерације Бо-
сне и Херцеговине (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) у поступку рје-
шавања управног спора број: 70 0 У 
001387 11  Фп у предмету тужиоца Ба-
раћ Маријана из Ливна, против рје-
шења Федералног министарства за 
питања бораца и инвалида одбрам-
бено-ослободилачког рата/Федералн-
ог министарства за питања браните-
ља и инвалида домовинског рата Са-
рајево (у даљем тексту: Федерално ми-
нистарство), број:УП-1-03-41-ЗКЗ-255/11 
од 19.05.2011. године, на основу члана 
IV.Ц.10. (4) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине је 11.11.2011. године Уст-
авном суду Федерације Босне и Херц-
еговине (у даљем тексту: Уставни суд 
Федерације) предочио уставно пита-
ње у вези утврђивања уставности чл. 
1. и 2. и члана 7. став 9. Закона о спро-
вођењу контроле законитости кориш-
ћења права из области борачко-инва-
лидске заштите (у даљем тексту: оспо-
рени чланови Закона). 
 
          2.  У захтјеву се између осталог 
наводи, да је Врховни суд Федерације 
Босне и Херцеговине запримио зна-
чајан број предмета у којима се рјеша-
ва статус ратних војних инвалида. У 
конкретном случају, тужиоцу у упра- 
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вном спору Бараћ Маријану је укину-
то раније утврђено право из области 
борачко-инвалидске заштите, са дан-
ом 15.04.2011. године, од када му се не 
признаје статус ратног војног инвали-
да. Оспореним рјешењем тужилац је 
упућен на покретање управног спора 
пред Врховним судом Федерације Бо-
сне и Херцеговине. Подносилац захтј-
ева цитира оспорене одредбе чл. 1. и  
2. и члан 7. став 9. Закона. Истиче да 
из оспорене одредбе члана 7. став 9. 
Закона произилази да је странкама у 
поступку (који је означен као ревизи-
ја), ускраћено право на жалбу као ре-
довни правни лијек, из разлога што је 
оспорено рјешење донесено од стране 
Федералног министарства. Сматра да 
је Федерално министарство у правилу 
другостепени орган за рјешавање пи-
тања из области борачко-инвалидске 
заштите. Према мишљењу подносио-
ца захтјева опредјељења у оспореном 
Закону нису у складу са поимањем 
института ревизије у управном посту-
пку, нити су садржана у основним за-
конима којима су претходно утврђена 
стечена права. Наводи да се у складу 
са оспореним чланом 7. став 9. Закона 
одређује стварна и мјесна надлежност 
Врховног суда Федерације Босне и  Хе-
рцеговине, што није у складу са пост-
ојећим Законом о управним спорови-
ма („Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 9/05), који одредбом члана 
5. прописује да управне спорове рје-
шава кантонални суд према сједишту 
првостепеног органа. Мишљења је да 
би поступање Врховног суда Федера-
ције Босне и Херцеговине било упит-
но у овим предметима, из разлога што 
је тај суд по својој функционалној и 
стварној надлежности суд који одлу-
чује о ванредним правним лијекови- 
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ма. Истиче да претходно поступање 
ресорног министарства ма колико да 
је означено као „ревизија“ не испуња-
ва услове ванредног правног средства, 
те се из наведених разлога не би мог-
ло тако третирати. Сматра да би увођ-
ењем оваквог поступања странке у по-
ступку биле ускраћене за двостепено-
ст у судском поступку, које је као пра-
во на једнакост пред законом, однос-
но право на правичан поступак гара-
нтовано одредбом члана II. А. 2. (1) ц) 
Устава Федерације Босне и Херцегов-
ине. Појашњава да није дозвољено ва-
нредно преиспитивање судске одлуке 
на одлуке Врховног суда Федерације 
Босне и Херцеговине у смислу члана 
41. став 1. Закона о управним споро-
вима. Позива се на одредбу члана 
IV.Ц.1.3. Устава Федерације Босне и 
Херцеговине, којом је прописано да 
правила поступка, потребна да би се 
осигурала једнакост у поступању, као 
и основни принципи правичности у 
поступцима пред судовима и органи-
зацији свих судова, бит ће утврђени 
законима Федерације. Пошто је Зако-
ном о управним споровима и Законом 
о судовима у Федерацији Босне и Хер-
цеговине („Службене новине Федера-
ције БиХ“, бр. 38/05, 22/06 и 63/10) 
већ опредијељена надлежност за пост-
упање, сматра да прописана надлежн-
ост у оспореној одредби члана 7. став 
9. Закона није у складу са наведеним 
законима. На основу изложеног пре-
длаже да Уставни суд Федерације одл-
учи о уставности оспорених чланова 
Закона. 
 
             3. Уставни суд Федерације је у 
складу са чланом 16. Закона о посту-
пку пред Уставним судом Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене но- 
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вине Федерације БиХ“, број: 6/95 и 
37/03) 29.11.2011. године затражио од 
Бараћ Маријана из Ливна, Федерал-
ног министарства и Представничког 
дома и Дома народа Парламента Фе-
дерације Босне и Херцеговине, да као 
странке у поступку одговоре на наво-
де захтјева у року од 20 дана. 
 
             У одговору на захтјев од 23.12. 
2011. године, Федерално министарст-
во наводи да је смисао доношења За-
кона о спровођењу контроле закони-
тости коришћења права из области 
борачко-инвалидске заштите увођење 
реда и законитости у области кориш-
ћења права и примања из буџета. Ис-
тиче да овим Законом ревизија није 
прописана као ванредни правни лиј-
ек, како то наводи подносилац захтје-
ва, већ се ради о поступку контроле 
законитости коришћења права, као 
посебном правном институту, који за-
конодавна власт може да успостави 
ради контроле законитог коришћења 
средстава пореских обавезника, као 
нпр. у случају доношења прописа о 
ревизији пословања органа управе и 
сл. Наводи да на основу наведеног За-
кона ревизији подлијежу сва права ко-
рисника остварена у складу са Зако-
ном о правима бранилаца и чланова 
њихових породица („Службене нови-
не Федерације БиХ“, бр. 33/04, 56/05 
и 70/07), Законом о посебним прави-
ма добитника ратних признања и од-
ликовања и њихових породица („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“, број: 
70/05 и 61/06), Законом о правима де-
мобилисаних бораца и чланова њихо-
вих породица („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, бр. 61/06, 27/08 и 
32/08), Уредбом о повољнијим услов-
има за стицање права на старосну пе- 
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нзију војних осигураника Војске Феде-
рације Босне и Херцеговине („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
2/00 и 21/01), Уредбом о повољним 
условима за стицање права на старос-
ну пензију војних осигураника Војске 
Федерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, бр. 
18/04, 27/04 и 47/04) и Уредбом о ст-
ицању права на старосну пензију под 
повољнијим условима бивше Војске 
Федерације Босне и Херцеговине и 
државних службеника и намјештени-
ка бившег Федералног министарства 
одбране („Службене новине Федера-
ције БиХ“, бр. 75/06, 58/07, 89/07 и 
31/08). Сматра да је одредба члана 7. 
став 9. оспореног Закона у складу са 
чланом 11. и чланом 222. став 6. Зако-
на о управном поступку („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 2/98 и 
48/99). Цитира одредбу члана 29. став 
2. Закона о судовима у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене но-
вине Федерације БиХ“, бр. 38/05, 22/06 
и 63/10), којом је прописано да Врхо-
вни суд Федерације Босне и Херцего-
вине може имати и изворне надлежн-
ости ако су утврђене федералним за-
коном. Мишљења је да је интенција 
предлагача овог закона да Врховни 
суд Федерације Босне и Херцеговине 
суди у управним споровима, јер се ра-
ди о закону темпоралног карактера, 
који ће се примјењивати у периоду 
док се не заврши ревизија корисника 
права из ове области. Кад је у питању 
процедура доношења Закона, истиче 
да је донесен у поступку и на начин 
како је то прописано важећим пропи-
сима. На основу изложеног предлаже 
да Уставни суд Федерације одбије за-
хтјев подносиоца за оцјену уставности 
оспорених чланова  Закона као неосн- 
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ован. 
 

Представнички дом и Дом на-
рода Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине и Бараћ Маријан у оста-
вљеном року нису доставили одговор 
на наводе захтјева подносиоца. 
 
  4. У овом уставно-судском пре-
дмету одржана је јавна расправа 21.02. 
2012. године на коју је поред предсјед-
ника Врховног суда Федерације Босне 
и Херцеговине испред подносиоца за-
хтјева, приступила и пуномоћница 
Федералног министарства. Јавној рас-
прави нису приступили представни-
ци Представничког дома и Дома нар-
ода Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине и Бараћ Маријан, иако 
су уредно позвани. 
 

Предсједник Врховног суда Фе-
дерације Босне и Херцеговине је у циј-
елости остао код навода из захтјева. 
 

Пуномоћница Федералног ми-
нистарства је у цијелости остала код  
навода из одговора на захтјев. Појас-
нила је да је у конкретном случају Фе-
дерално министарство одређено као 
првостепени орган из више разлога. 
Као прво, оцјену медицинске докуме-
нтације врши Федерални институт за 
медицинско вјештачење здравственог 
стања. Друго, имајући у виду досада-
шњу праксу у оквиру кантоналне на-
длежности, гдје се дешавало да се про-
вјера документације врши на канто-
налном нивоу, а средства се корисни-
цима права исплаћују из федералног 
буџета, наметнула се потреба за нов-
им законским рјешењима у овој обла-
сти. Смисао нових рјешења је уједнач-
авање праксе у овој области. Из тих  
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разлога, а пошто је за провјеру доку-
ментације одређен федерални ниво 
било је оправдано прописивање надл-
ежности Врховног суда Федерације 
Босне и Херцеговине за рјешавање сп-
орова против рјешења Федералног 
министарства.  
 

5. Уставни суд Федерације је 
одлучио као у изреци пресуде из сље-
дећих разлога:  

 
Уставни суд Федерације је утв-

рдио да рјешења Федералног минис-
тарства која су донесена у поступку 
прописане контроле законитости кор-
ишћења права из области борачко-
инвалидске заштите, немају карактер 
рјешења о којима се одлучује по ван-
редном правном лијеку, већ се ради о 
рјешавању у првом степену у посебн-
ом управном поступку. 

 
Оцјењујући уставност оспорен-

их чланова Закона, Уставни суд Феде-
рације је пошао од сљедећих уставних 
одредаба: 
 
         Чланом IV.А.а) Устава Федераци-
је Босне и Херцеговине је утврђено да 
законодавну власт у Федерацији Бос-
не и Херцеговине врши Представнич-
ки дом и Дом народа Парламента Фе-
дерације Босне и Херцеговине, док је 
чланом IV.Ц.1.3. Устава Федерације 
Босне и Херцеговине прописано да, 
уколико овим уставом није друкчије 
утврђено, правила поступка потребна 
да би се осигурала једнакост у посту-
пању, као и основни принципи прав-
ичности у поступцима пред судовима 
и организацији свих судова, бит ће ут-
врђени законима Федерације. 
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        Чланом IV.Ц.15. (2) Устава  Фе-
дерације Босне и Херцеговине утвр-
ђено је да Врховни суд има и изворне 
надлежности утврђене федералним 
законом. 
 
              Имајући у виду цитиране ус-
тавне одредбе, Уставни суд Федерац-
ије констатује да су Представнички 
дом и Дом народа Парламента Феде-
рације Босне и Херцеговине надлеж-
ни за доношење закона којима се у 
складу са утврђеном политиком, уз 
поштивање уставних принципа, уређ-
ује одређена област. У конкретном сл-
учају, Парламент Федерације Босне и 
Херцеговине, реализирајући утврђену 
политику у области јавне потрошње, 
која се односи на осигурање закони-
тости трошења буџетских средстава, 
донио је Закон о контроли законитос-
ти коришћења права из области бора-
чко-инвалидске заштите. 
 
            У проведеном поступку Устав-
ни суд Федерације је размотрио наво-
де захтјева који се односе на оспорене 
одредбе чл. 1.и 2. Закона и  утврдио 
да исте прописују услове, начин и по-
ступак контроле законитости кориш-
ћења права остварених према пропи-
сима из области борачко-инвалидске 
заштите и дефинишу документацију 
која подлијеже провјери. Прописана 
контрола састоји се у провјеравању 
документације и свих евиденција на 
основу којих су остварена права из 
ове области, а коју је законодавац у 
конкретном случају означио као ре-
визију. 
   
           Анализирајући чињенице изне-
сене у захтјеву и на јавној расправи, 
као и чињенице које произлазе из цје- 
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локупне документације у спису, Уста-
вни суд Федерације је утврдио да по-
дносилац захтјева ни у захтјеву, ни на 
јавној расправи није образложио, ни-
ти прецизирао на који су начин и које 
одредбе Устава Федерације Босне и 
Херцеговине повријеђене оспореним 
чл. 1. и 2. Закона, који само прописују 
начин и поступак цпровођења контр-
оле остваривања права на основу про-
писа из области борачко-инвалидске 
заштите. Из наведених разлога Устав-
ни суд Федерације је утврдио да не 
постоје процесне претпоставке за од-
лучивање у односу на овај дио захтје-
ва, па је, примјеном одредаба члана 
26. став 1. Закона о поступку пред Ус-
тавним судом Федерације Босне и Хе-
рцеговине у вези са чланом 41. Посло-
вника Уставног суда Федерације Бос-
не и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 40/10) одлуче-
но као у тачци  2. изреке . 
 
            Уставни суд Федерације је раз-
мотрио одредбу оспореног члана 7. 
став 9. Закона, којом је прописано да 
се против рјешења Федералног мини-
старства донесених у поступку ревиз-
ије не може изјавити жалба, али да се 
може покренути управни спор код 
Врховног суда Федерације Босне и Хе-
рцеговине. Истим чланом дата је мо-
гућност да странке воде управни спор 
ради заштите појединачних права пр-
отив рјешења Федералног министарс-
тва, као првостепеног органа у посту-
пку. Давањем могућности за оствари-
вање судске заштите против акта Фе-
дералног министарства, оспореним чл-
аном 7. став 9. Закона, осигурани су 
принципи једнакости у поступању за 
сва лица у поступку у којем се рјешава 
о њиховим правима из ове области,  
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како је предвиђено чланом IV.Ц.1. 3. 
Устава Федерације Босне и Херцего-
вине. 
 
          Имајући у виду изложено, као и 
чињеницу  да је пракса у остваривању 
права из области борачко-инвалидске 
заштите у оквирима кантоналних на-
длежности доводила до неједнакости 
у коришћењу права заснованих на ис-
тим прописима, Уставни суд Федера-
ције је утврдио да подносилац захтје-
ва није доказао да је оспореним члан-
ом 7. став 9. Закона повријеђено право 
на једнакост пред законом из члана 
II.А.2.(1) ц) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 
           Уставни суд Федерације подсје-
ћа да Парламент Федерације Босне и 
Херцеговине као законодавни орган у 
оквиру своје надлежности, може уре-
ђивати односе у одређеној области ув-
ажавајући посебне и специфичне око-
лности. У конкретном случају законо-
давни орган је утврдио изворну над-
лежност Врховног суда Федерације 
Босне и Херцеговине у складу са од-
редбом члана IV.Ц.15. (2). Устава Фе-
дерације Босне и Херцеговине на дру-
гачији начин него што је то прописа-
но Законом о управним споровима. 
Уставни суд Федерације је оцијенио 
да је оспорена одредба члана 7. став 9. 
Закона у суштини темпоралног кара-
ктера, и да ће се примјењивати само у 
периоду док се не заврши контрола 
остваривања права из области борач-
ко-инвалидске заштите. То суштинс-
ки не нарушава постојеће одредбе За-
кона о управним споровима и Закона 
о управном поступку, који је такођер 
дао могућност да се посебним закон-
ом може у изузетним ситуацијама пи- 
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тање управног поступка регулисати и 
на други начин. У конкретном случа-
ју Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-осло-
бодилачког рата је одређено као прво-
степени орган, из разлога што је прак-
са у остваривању права из области бо-
рачко-инвалидске заштите у оквири-
ма кантоналне надлежности доводила 
до различитих рјешења у овој облас-
ти. Из тих разлога по оцјени Уставног 
суда Федерације, утврђивање изворне 
надлежности Врховног суда Федера-
ције Босне и Херцеговине за рјешава-
ње спорова против рјешења Федерал-
ног министарства је оправдано, јер до-
води до једнакости у поступању у су-
дском поступку.  
 
 На основу изложеног, Уставни 
суд Федерације је оцијенио да не стоје 
наводи подносиоца захтјева да је Вр-
ховни суд Федерације Босне и Херце-
говине искључиво жалбени суд, јер 
законодавни орган у посебним околн-
остима а уважавајући уставне одредбе 
може дати и изворну надлежност Врх-
овном суду Федерације Босне и Хер-
цеговине утврђену федералним зако-
ном. 
 
          У том контексту Уставни суд Фе-
дерације је утврдио да подносилац за-
хтјева није образложио нити доказао 
наводе којим проблематизира извор-
ну надлежност Врховног суда Федера-
ције Босне и Херцеговине утврђену 
оспореним чланом 7. став 9. Закона. 
На основу изложеног, а у свјетлу одре-
дбе члана IV.Ц.15. (2) Устава Федерац-
ије Босне и Херцеговине, Уставни суд 
Федерације је утврдио да је оспорени 
члан 7. став 9. Закона у сагласности са 
Уставом Федерације Босне и Херцего- 
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вине. 
 

С обзиром на изложено одлуч-
ено је као у изреци ове пресуде. 

 
Ову пресуду Уставни суд Феде-

рације донио је већином од пет гласо-
ва судија у саставу: мр Ката Сењак, 
предсједница Суда, Сеад Бахтијарев-
ић, мр Ранка Цвијић, Домин Малбаш-
ић, Александра Мартиновић и мр Фа-
рис Вехабовић, судије Суда. 
 
Број:У-33/11                   Предсједница 
21.02.2012.год.   Уставног суда Федерације 
С а р а ј е в о           Босне и Херцеговине                                                                                    
                                          Ката Сењак,с.р. 

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

187 
 

Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine odlučujući o ustavnom pi-
tanju koje je predočio Vrhovni sud Fede-
racije Bosne i Hercegovine u svezi utvrđi-
vanja ustavnosti čl. 1. i  2. i članka 7. sta-
vak 9. Zakona o provođenju kontrole za-
konitosti korištenja prava iz oblasti brani-
teljsko-invalidske zaštite, na temelju član-
ka IV.C.10.(4) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine u svezi s Amandmanima 
LII i XCVI na Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine, nakon javne rasprave, na 
sjednici održanoj 21.02.2012. godine, 
donio je : 
 

P  R  E  S  U  D  U 
 

1.Utvrđuje se da je članak 7. stav-
ak 9. Zakona o provođenju kontrole za-
konitosti korištenja prava iz oblasti brani-
teljsko-invalidske zaštite („Službene nov-
ine Federacije BiH“, broj: 82/09) u sugla-
snosti sa Ustavom Federacije Bosne i He-
rcegovine. 
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2. Odbacuje se zahtjev za utvrđi-

vanje ustavnosti čl. 1. i 2. Zakona o prov-
ođenju kontrole zakonitosti korištenja pr-
ava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaš-
tite.   
 

3. Presudu objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“, i službenim 
glasilima svih kantona. 
     

O b r a z l o ž e nj e 
 
              1. Vrhovni sud Federacije Bosne 
i Hercegovine (u daljnjem tekstu: podn-
ositelj zahtjeva) u postupku rješavanja 
upravnog spora broj: 70 0 U 001387 11  
Fp u predmetu tužitelja Barać Marijana 
iz Livna, protiv rješenja Federalnog 
ministarstva za pitanja boraca i invalida 
odbrambeno-oslobodilačkog rata/Fede-
ralnog ministarstva za pitanja branitelja 
i invalida domovinskog rata Sarajevo (u 
daljnjem tekstu: Federalno ministarst-
vo), broj: UP-1-03-41-ZKZ-255/11 od 19. 
05.2011. godine, na temelju članka IV.C. 
10. (4) Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine je 11.11.2011. godine Ustavnom 
sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) 
predočio ustavno pitanje u svezi utvrđi-
vanja ustavnosti čl. 1. i 2. i članka 7. sta-
vak 9. Zakona o provođenju kontrole za-
konitosti korištenja prava iz oblasti bra-
niteljsko-invalidske zaštite (u daljnjem 
tekstu: osporeni članci Zakona). 
 
          2.  U zahtjevu se između ostalog 
navodi, da je Vrhovni sud Federacije Bo-
sne i Hercegovine zaprimio značajan br-
oj predmeta u kojima se rješava status 
ratnih vojnih invalida. U konkretnom sl-
učaju, tužitelju u upravnom sporu Barać 
Marijanu je ukinuto ranije utvrđeno pra-
vo iz oblasti braniteljsko-invalidske zašt- 
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ite, sa danom 15.04.2011. godine, od ka-
da mu se ne priznaje status ratnog vojn-
og invalida. Osporenim rješenjem tužite-
lj je upućen na pokretanje upravnog spo-
ra pred Vrhovnim sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine. Podnositelj zahtje-
va citira osporene odredbe čl. 1. i  2. i čl-
anak 7. stavak 9. Zakona. Ističe da iz os-
porene odredbe članka 7. stavak 9. Za-
kona proizilazi da je strankama u postu-
pku (koji je označen kao revizija), uskra-
ćeno pravo na žalbu kao redovni pravni 
lijek, iz razloga što je osporeno rješenje 
doneseno od strane Federalnog minista-
rstva. Smatra da je Federalno ministarst-
vo u pravilu drugostupanjski organ za 
rješavanje pitanja iz oblasti braniteljsko-
invalidske zaštite. Prema mišljenju pod-
nositelja zahtjeva opredjeljenja u ospore-
nom Zakonu nisu sukladna sa poimanj-
em instituta revizije u upravnom postu-
pku, niti su sadržana u temeljnim zako-
nima kojima su prethodno utvrđena st-
ečena prava. Navodi da se sukladno os-
porenom članku 7. stavak 9. Zakona od-
ređuje stvarna i mjesna nadležnost Vrh-
ovnog suda Federacije Bosne i  Hercego-
vine, što nije sukladno postojećem Zako-
nu o upravnim sporovima („Službene 
novine Federacije BiH“, broj: 9/05), koji 
odredbom članka 5. propisuje da uprav-
ne sporove rješava kantonalni sud pre-
ma sjedištu prvostupanjskog organa. Mi-
šljenja je da bi postupanje Vrhovnog su-
da Federacije Bosne i Hercegovine bilo 
upitno u ovim predmetima, iz razloga 
što je taj  sud po svojoj funkcionalnoj i 
stvarnoj nadležnosti sud koji odlučuje o 
vanrednim pravnim lijekovima. Ističe da 
prethodno postupanje resornog minista-
rstva ma koliko da je označeno kao „rev-
izija“ ne ispunjava uvjete vanrednog pr-
avnog sredstva, te se iz navedenih razlo-
ga ne bi moglo tako tretirati. Smatra da  
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bi uvođenjem ovakvog postupanja stra-
nke u postupku bile uskraćene za drug-
ostupanjski sudski postupak, koji je kao 
pravo na jednakost pred zakonom, odn-
osno pravo na pravičan postupak gara-
ntiran odredbom članka II. A. 2. (1) c) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 
Pojašnjava da nije dozvoljeno vanredno 
preispitivanje sudske odluke na odluke 
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Her-
cegovine u smislu članka 41. stavak 1. 
Zakona o upravnim sporovima. Poziva 
se na odredbu članka IV.C.1.3. Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je 
propisano da pravila postupka, potreb-
na da bi se osigurala jednakost u postu-
panju, kao i temeljna načela pravičnosti 
u postupcima pred sudovima i organiza-
ciji svih sudova, bit će utvrđeni zakoni-
ma Federacije. Pošto je Zakonom o upra-
vnim sporovima i Zakonom o sudovima 
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Služ-
bene novine Federacije BiH“, br. 38/05, 
22/06 i 63/10) već opredijeljena nadlež-
nost za postupanje, smatra da propisana 
nadležnost u osporenoj odredbi članka 
7. stavak 9. Zakona nije sukladna nave-
denim zakonima. Na temelju izloženog 
predlaže da Ustavni sud Federacije odl-
uči o ustavnosti osporenih članaka Za-
kona. 
 
             3. Ustavni sud Federacije je su-
kladno članku 16. Zakona o postupku 
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne 
i Hercegovine („Službene novine Fede-
racije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) 29.11. 
2011. godine zatražio od Barać Marijana 
iz Livna, Federalnog ministarstva i Zas-
tupničkog doma i Doma naroda Parla-
menta Federacije Bosne i Hercegovine, 
da kao stranke u postupku odgovore na 
navode zahtjeva u roku od 20 dana. 
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             U odgovoru na zahtjev od 23.12. 
2011. godine, Federalno ministarstvo na-
vodi da je smisao donošenja Zakona o 
provođenju kontrole zakonitosti korište-
nja prava iz oblasti braniteljsko-invalids-
ke zaštite uvođenje reda i zakonitosti u 
oblasti korištenja prava i primanja iz pr-
oračuna. Ističe da ovim Zakonom revizi-
ja nije propisana kao vanredni pravni li-
jek, kako to navodi podnositelj zahtjeva, 
već se radi o postupku kontrole zakoni-
tosti korištenja prava, kao posebnom pr-
avnom institutu, koji zakonodavna vlast 
može da uspostavi radi kontrole zako-
nitog korištenja sredstava poreskih obv-
eznika, kao npr. u slučaju donošenja pr-
opisa o reviziji poslovanja organa upra-
ve i sl. Navodi da na temelju navedenog 
Zakona reviziji podliježu sva prava kori-
snika ostvarena sukladno Zakonu o pra-
vima branitelja i članova njihovih obitelji 
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 
33/04, 56/05 i 70/07), Zakonu o poseb-
nim pravima dobitnika ratnih priznanja 
i odličja i njihovih obitelji („Službene no-
vine Federacije BiH“, broj: 70/05 i 61/06),  
Zakonu o pravima razvojačenih brani-
telja i članova njihovih obitelji („Služ-
bene novine Federacije BiH“, br. 61/06, 
27/08 i 32/08), Uredbi o povoljnijim 
uvjetima za stjecanje prava na starosnu 
mirovinu vojnih osiguranika Vojske Fe-
deracije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, broj: 2/00 i 
21/01), Uredbi o povoljnim uvjetima za 
stjecanje prava na starosnu mirovinu vo-
jnih osiguranika Vojske Federacije Bosne 
i Hercegovine („Službene novine Fede-
racije BiH“, br. 18/04, 27/04 i 47/04) i 
Uredbi o stjecanju prava na starosnu mi-
rovinu pod povoljnijim uvjetima bivše 
Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i 
državnih službenika i namještenika biv-
šeg Federalnog ministarstva obrane („Sl- 
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užbene novine Federacije BiH“, br. 
75/06, 58/07, 89/07 i 31/08). Smatra da 
je odredba članka 7. stavak 9. osporenog 
Zakona sukladna članku 11. i članku 
222. stavak 6. Zakona o upravnom pos-
tupku („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 2/98 i 48/99). Citira odredbu član-
ka 29. stavak 2. Zakona o sudovima u 
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službe-
ne novine Federacije BiH“, br. 38/05, 
22/06 i 63/10), kojom je propisano da 
Vrhovni sud Federacije Bosne i Herce-
govine može imati i izvorne nadležnosti 
ako su utvrđene federalnim zakonom. 
Mišljenja je da je intencija predlagatelja 
ovog zakona da Vrhovni sud Federacije 
Bosne i Hercegovine sudi u upravnim 
sporovima, jer se radi o zakonu tempo-
ralnog karaktera, koji će se primjenjivati 
u periodu dok se ne završi revizija kori-
snika prava iz ove oblasti. Kad je u pita-
nju procedura donošenja Zakona, ističe 
da je donesen u postupku i na način ka-
ko je to propisano važećim propisima. 
Na temelju izloženog predlaže da Ustav-
ni sud Federacije odbije zahtjev podnosi-
telja za ocjenu ustavnosti osporenih čla-
naka  Zakona kao neutemeljen. 
 
     Zastupnički dom i Dom naro-
da Parlamenta Federacije Bosne i Herce-
govine i Barać Marijan u ostavljenom ro-
ku nisu dostavili odgovor na navode za-
htjeva podnositelja. 
 
  4. U ovom ustavno-sudskom pre-
dmetu održana je javna rasprava 21.02. 
2012. godine na koju je pored predsjed-
nika Vrhovnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine ispred podnositelja zahtje-
va, nazočila i opunomoćenica Federaln-
og ministarstva. Javnoj raspravi nisu na-
zočili predstavnici Zastupničkog doma i 
Doma naroda Parlamenta Federacije Bo- 
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sne i Hercegovine i Barać Marijan, iako 
su uredno pozvani. 
 

Predsjednik Vrhovnog suda Fed-
eracije Bosne i Hercegovine je u cijelosti 
ostao kod navoda iz zahtjeva. 
 

Opunomoćenica Federalnog min-
istarstva je u cijelosti ostala kod  navoda 
iz odgovora na zahtjev. Pojasnila je da je 
u konkretnom slučaju Federalno minis-
tarstvo određeno kao prvostupanjski or-
gan iz više razloga. Kao prvo, ocjenu me-
dicinske dokumentacije vrši Federalni in-
stitut za medicinsko vještačenje zdrav-
stvenog stanja. Drugo, imajući u vidu 
dosadašnju praksu u okviru kantonalne 
nadležnosti, gdje se događalo da se pr-
ovjera dokumentacije vrši na kantonal-
nom nivou, a sredstva se korisnicima pr-
ava isplaćuju iz federalnog proračuna, 
nametnula se potreba za novim zakons-
kim rješenjima u ovoj oblasti. Smisao no-
vih rješenja je ujednačavanje prakse u 
ovoj oblasti. Iz tih razloga, a pošto je za 
provjeru dokumentacije određen federa-
lni nivo bilo je opravdano propisivanje 
nadležnosti Vrhovnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine za rješavanje sporo-
va protiv rješenja Federalnog ministarst-
va.  
 

5. Ustavni sud Federacije je od-
lučio kao u izreci presude iz sljedećih ra-
zloga:  

 
Ustavni sud Federacije je utvrdio 

da rješenja Federalnog ministarstva koja 
su donesena u postupku propisane kon-
trole zakonitosti korištenja prava iz ob-
lasti braniteljsko-invalidske zaštite, nem-
aju karakter rješenja o kojima se odluču-
je po vanrednom pravnom lijeku, već se 
radi o rješavanju u prvom stupnju u po-
sebnom upravnom postupku. 

28.март/ожујак 2012. 
 

 
Ocjenjujući ustavnost osporenih 

članaka Zakona, Ustavni sud Federacije 
je pošao od sljedećih ustavnih odredaba: 
 
         Člankom IV.A.a) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine je utvrđeno da za-
konodavnu vlast u Federaciji Bosne i 
Hercegovine obnaša Zastupnički dom i 
Dom naroda Parlamenta Federacije Bos-
ne i Hercegovine, dok je člankom IV.C. 
1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercego-
vine propisano da, ukoliko ovim ustav-
om nije drukčije utvrđeno, pravila post-
upka potrebna da bi se osigurala jedna-
kost u postupanju, kao i temeljna načela 
pravičnosti u postupcima pred sudovi-
ma i organizaciji svih sudova, bit će ut-
vrđeni zakonima Federacije. 
 
       Člankom IV.C.15. (2) Ustava  Fede-
racije Bosne i Hercegovine utvrđeno je 
da Vrhovni sud ima i izvorne nadlež-
nosti utvrđene federalnim zakonom. 
 
              Imajući u vidu citirane ustavne 
odredbe, Ustavni sud Federacije konsta-
tira da su Zastupnički dom i Dom naro-
da Parlamenta Federacije Bosne i Herce-
govine nadležni za donošenje zakona 
kojima se sukladno utvrđenoj politici, uz 
poštivanje ustavnih načela, uređuje odr-
eđena oblast. U konkretnom slučaju, Pa-
rlament Federacije Bosne i Hercegovine, 
realizirajući utvrđenu politiku u oblasti 
javne potrošnje, koja se odnosi na osigu-
ranje zakonitosti trošenja proračunskih 
sredstava, donio je Zakon o kontroli za-
konitosti korištenja prava iz oblasti bra-
niteljsko-invalidske zaštite. 
 
            U provedenom postupku Ustavni 
sud Federacije je razmotrio navode zah-
tjeva koji se odnose na osporene odred-
be čl. 1.i 2. Zakona i  utvrdio da iste pro- 
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pisuju uvjete, način i postupak kontrole 
zakonitosti korištenja prava ostvarenih 
prema propisima iz oblasti braniteljsko-
invalidske zaštite i definiraju dokumen-
taciju koja podliježe provjeri. Propisana 
kontrola sastoji se u provjeravanju doku-
mentacije i svih evidencija na temelju 
kojih su ostvarena prava iz ove oblasti, a 
koju je zakonodavac u konkretnom slu-
čaju označio kao reviziju. 
   
           Analizirajući činjenice iznesene u 
zahtjevu i na javnoj raspravi, kao i činje-
nice koje proizlaze iz cjelokupne doku-
mentacije u spisu, Ustavni sud Federa-
cije je utvrdio da podnositelj zahtjeva ni 
u zahtjevu, ni na javnoj raspravi nije ob-
razložio, niti precizirao na koji su način i 
koje odredbe Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine povrijeđene osporenim čl. 
1. i 2. Zakona, koji samo propisuju način 
i postupak provođenja kontrole ostvari-
vanja prava na temelju propisa iz oblasti 
braniteljsko-invalidske zaštite. Iz nave-
denih razloga Ustavni sud Federacije je 
utvrdio da ne postoje procesne pretpos-
tavke za odlučivanje u odnosu na ovaj 
dio zahtjeva, pa je, primjenom odredaba 
članka 26. stavak 1. Zakona o postupku 
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne 
i Hercegovine u svezi s člankom 41. 
Poslovnika Ustavnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 40/10) odlučeno 
kao u točci  2. izreke. 
 
            Ustavni sud Federacije je razmot-
rio odredbu osporenog članka 7. stavak 
9. Zakona, kojom je propisano da se pro-
tiv rješenja Federalnog ministarstva don-
esenih u postupku revizije ne može izja-
viti žalba, ali da se može pokrenuti upr-
avni spor kod Vrhovnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine. Istim člankom  da- 
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ta je mogućnost da stranke vode upravni 
spor radi zaštite pojedinačnih prava pro-
tiv rješenja Federalnog ministarstva, kao 
prvostupanjskog organa u postupku. 
Davanjem mogućnosti za ostvarivanje 
sudske zaštite protiv akta Federalnog 
ministarstva, osporenim člankom 7. sta-
vak 9. Zakona, osigurana su načela jed-
nakosti u postupanju za sve osobe u po-
stupku u kojem se rješava o njihovim pr-
avima iz ove oblasti, kako je predviđeno 
člankom IV.C.1. 3. Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine. 
 
          Imajući u vidu izloženo, kao i či-
njenicu  da je praksa u ostvarivanju pra-
va iz oblasti braniteljsko-invalidske zaš-
tite u okvirima kantonalnih nadležnosti 
dovodila do nejednakosti u korištenju 
prava zasnovanih na istim propisima, 
Ustavni sud Federacije je utvrdio da po-
dnositelj zahtjeva nije dokazao da je os-
porenim člankom 7. stavak 9. Zakona 
povrijeđeno pravo na jednakost pred za-
konom iz članka II.A.2.(1) c) Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine. 
 
           Ustavni sud Federacije podsjeća 
da Parlament Federacije Bosne i Herce-
govine kao zakonodavni organ u okviru 
svoje nadležnosti, može uređivati odno-
se u određenoj oblasti uvažavajući pose-
bne i specifične okolnosti. U konkretn-
om slučaju zakonodavni organ je utvr-
dio izvornu nadležnost Vrhovnog suda 
Federacije Bosne i Hercegovine suklad-
no odredbi članka IV.C.15. (2). Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine na dru-
gačiji način nego što je to propisano Zak-
onom o upravnim sporovima. Ustavni 
sud Federacije je ocijenio da je osporena 
odredba članka 7. stavak 9. Zakona u su-
štini temporalnog karaktera, i da će se 
primjenjivati samo u periodu dok se ne  
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završi kontrola ostvarivanja prava iz ob-
lasti braniteljsko-invalidske zaštite. To 
suštinski ne narušava postojeće odredbe 
Zakona o upravnim sporovima i Zakona 
o upravnom postupku, koji je također 
dao mogućnost da se posebnim zakon-
om može u izuzetnim situacijama pita-
nje upravnog postupka regulirati i na 
drugi način. U konkretnom slučaju Fed-
eralno ministarstvo za pitanja branitelja i  
invalida domovinskog rata je određeno 
kao prvostupanjski organ, iz razloga što 
je praksa u ostvarivanju prava iz oblasti 
braniteljsko-invalidske zaštite u okviri-
ma kantonalne nadležnosti dovodila do 
različitih rješenja u ovoj oblasti. Iz tih ra-
zloga po ocjeni Ustavnog suda Federaci-
je, utvrđivanje izvorne nadležnosti Vrh-
ovnog suda Federacije Bosne i Hercego-
vine za rješavanje sporova protiv rješe-
nja Federalnog ministarstva je opravda-
no, jer dovodi do jednakosti u postupa-
nju u sudskom postupku.  
 
 Na temelju izloženog, Ustavni 
sud Federacije je ocijenio da ne stoje na-
vodi podnositelja zahtjeva da je Vrhovni 
sud Federacije Bosne i Hercegovine is-
ključivo žalbeni sud, jer zakonodavni or-
gan u posebnim okolnostima a uvažava-
jući ustavne odredbe može dati i izvor-
nu nadležnost Vrhovnom sudu Federa-
cije Bosne i Hercegovine utvrđenu fede-
ralnim zakonom. 
 
          U tom kontekstu Ustavni sud Fe-
deracije je utvrdio da podnositelj zahtje-
va nije obrazložio niti dokazao navode 
kojim problematizira izvornu nadležno-
st Vrhovnog suda Federacije Bosne i He-
rcegovine utvrđenu osporenim člankom 
7. stavak 9. Zakona. Na temelju izložen-
og, a u svjetlu odredbe članka IV.C.15. 
(2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovi- 
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ne, Ustavni sud Federacije je utvrdio da 
je osporeni članak 7. stavak 9. Zakona u 
suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne 
i Hercegovine. 
 

S obzirom na izloženo odlučeno 
je kao u izreci ove presude. 

 
Ovu presudu Ustavni sud Fede-

racije donio je većinom od pet glasova 
sudaca u sastavu: mr. Kata Senjak, pred-
sjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ra-
nka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra 
Martinović i mr. Faris Vehabović, suci 
Suda.                                 
 
Broj: U-33/11                      Predsjednica 
21.02.2012.god.       Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                 Bosne i Hercegovine   
                                           Kata Senjak,s.r. 

.................................... 
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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine odlučujući o ustavnom pita-
nju koje je predočio Vrhovni sud Federa-
cije Bosne i Hercegovine u vezi utvrđiva-
nja ustavnosti čl. 1. i  2. i člana 7. stav 9. 
Zakona o provođenju kontrole zakonito-
sti korištenja prava iz oblasti branilačko-
invalidske zaštite, na osnovu člana IV.C. 
10. (4) Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine u vezi sa Amandmanima LII i 
XCVI na Ustav Federacije Bosne i Herce-
govine, nakon javne rasprave, na sjednici 
održanoj 21.02.2012. godine, donio je: 
 

P R E S U D U 
 

1. Utvrđuje se da je član 7. stav 9. 
Zakona o provođenju kontrole zakonitos-
ti korištenja prava iz oblasti branilačko-
invalidske zaštite („Službene novine Fe-
deracije BiH“, broj: 82/09) u saglasnosti 
sa Ustavom Federacije Bosne i Hercego- 
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vine. 

 
2. Odbacuje se zahtjev za utvrđi-

vanje ustavnosti čl. 1. i 2. Zakona o pro-
vođenju kontrole zakonitosti korištenja 
prava iz oblasti branilačko-invalidske za-
štite.   
 

3. Presudu objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“, i službenim 
glasilima svih kantona. 
     

O b r a z l o ž e nj e 
 
              1. Vrhovni sud Federacije Bosne 
i Hercegovine (u daljem tekstu: podno-
silac zahtjeva) u postupku rješavanja up-
ravnog spora broj: 70 0 U 001387 11  Fp 
u predmetu tužioca Barać Marijana iz 
Livna, protiv rješenja Federalnog minis-
tarstva za pitanja boraca i invalida odbr-
ambeno-oslobodilačkog rata/Federaln-
og ministarstva za pitanja branitelja i 
invalida domovinskog rata Sarajevo (u 
daljem tekstu: Federalno ministarstvo), 
broj: UP-1-03-41-ZKZ-255/11 od 19.05. 
2011. godine, na osnovu člana IV.C.10. 
(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovi-
ne je 11.11.2011. godine Ustavnom sudu 
Federacije Bosne i Hercegovine (u dalj-
em tekstu: Ustavni sud Federacije) pre-
dočio ustavno pitanje u vezi utvrđivanja 
ustavnosti čl. 1. i 2. i člana 7. stav 9. Zak-
ona o provođenju kontrole zakonitosti 
korištenja prava iz oblasti branilačko-in-
validske zaštite (u daljem tekstu: ospo-
reni članovi Zakona). 
 
          2.  U zahtjevu se između ostalog 
navodi, da je Vrhovni sud Federacije Bo-
sne i Hercegovine zaprimio značajan br-
oj predmeta u kojima se rješava status 
ratnih vojnih invalida. U konkretnom sl-
učaju, tužiocu u upravnom sporu Barać  
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Marijanu je ukinuto ranije utvrđeno pra-
vo iz oblasti branilačko-invalidske zašti-
te, sa danom 15.04.2011. godine, od kada 
mu se ne priznaje status ratnog vojnog 
invalida. Osporenim rješenjem tužilac je 
upućen na pokretanje upravnog spora 
pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne 
i Hercegovine. Podnosilac zahtjeva citira 
osporene odredbe čl. 1. i  2. i član 7. stav 
9. Zakona. Ističe da iz osporene odredbe 
člana 7. stav 9. Zakona proizilazi da je 
strankama u postupku (koji je označen 
kao revizija), uskraćeno pravo na žalbu 
kao redovni pravni lijek, iz razloga što je 
osporeno rješenje doneseno od strane 
Federalnog ministarstva. Smatra da je 
Federalno ministarstvo u pravilu drugo-
stepeni organ za rješavanje pitanja iz ob-
lasti branilačko-invalidske zaštite. Pre-
ma mišljenju podnosioca zahtjeva opre-
djeljenja u osporenom Zakonu nisu u sk-
ladu sa poimanjem instituta revizije u 
upravnom postupku, niti su sadržana u 
osnovnim zakonima kojima su prethod-
no utvrđena stečena prava. Navodi da se 
u skladu sa osporenim članom 7. stav 9. 
Zakona određuje stvarna i mjesna nad-
ležnost Vrhovnog suda Federacije Bosne 
i  Hercegovine, što nije u skladu sa pos-
tojećim Zakonom o upravnim sporovi-
ma („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 9/05), koji odredbom člana 5. pro-
pisuje da upravne sporove rješava kant-
onalni sud prema sjedištu prvostepenog 
organa. Mišljenja je da bi postupanje Vr-
hovnog suda Federacije Bosne i Herceg-
ovine bilo upitno u ovim predmetima, iz 
razloga što je taj sud po svojoj funkcio-
nalnoj i stvarnoj nadležnosti sud koji 
odlučuje o vanrednim pravnim lijekovi-
ma. Ističe da prethodno postupanje reso-
rnog ministarstva ma koliko da je ozna-
čeno kao „revizija“ ne ispunjava uslove 
vanrednog pravnog sredstva, te se iz na- 
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vedenih razloga ne bi moglo tako tretira-
ti. Smatra da bi uvođenjem ovakvog po-
stupanja stranke u postupku bile uskra-
ćene za dvostepenost u sudskom postu-
pku, koje je kao pravo na jednakost pred 
zakonom, odnosno pravo na pravičan 
postupak garantirano odredbom člana 
II. A. 2. (1) c) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine. Pojašnjava da nije dozvo-
ljeno vanredno preispitivanje sudske od-
luke na odluke Vrhovnog suda Federa-
cije Bosne i Hercegovine u smislu člana 
41. stav 1. Zakona o upravnim sporovi-
ma. Poziva se na odredbu člana IV.C.1.3. 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, 
kojom je propisano da pravila postupka, 
potrebna da bi se osigurala jednakost u 
postupanju, kao i osnovni principi pra-
vičnosti u postupcima pred sudovima i 
organizaciji svih sudova, bit će utvrđeni 
zakonima Federacije. Pošto je Zakonom 
o upravnim sporovima i Zakonom o su-
dovima u Federaciji Bosne i Hercegovi-
ne („Službene novine Federacije BiH“, 
br. 38/05, 22/06 i 63/10) već opredijelje-
na nadležnost za postupanje, smatra da 
propisana nadležnost u osporenoj odre-
dbi člana 7. stav 9. Zakona nije u skladu 
sa navedenim zakonima. Na osnovu iz-
loženog predlaže da Ustavni sud Fede-
racije odluči o ustavnosti osporenih čla-
nova Zakona. 
 
             3. Ustavni sud Federacije je u 
skladu sa članom 16. Zakona o postupku 
pred Ustavnim sudom Federacije Bosne 
i Hercegovine („Službene novine Fede-
racije BiH“, broj: 6/95 i 37/03) 29.11. 
2011. godine zatražio od Barać Marijana 
iz Livna, Federalnog ministarstva i Pre-
dstavničkog doma i Doma naroda Parla-
menta Federacije Bosne i Hercegovine, 
da kao stranke u postupku odgovore na 
navode zahtjeva u roku od 20 dana. 

28.март/ожујак 2012. 
 
 

             U odgovoru na zahtjev od 23.12. 
2011. godine, Federalno ministarstvo na-
vodi da je smisao donošenja Zakona o 
provođenju kontrole zakonitosti korište-
nja prava iz oblasti branilačko-invalids-
ke zaštite uvođenje reda i zakonitosti u 
oblasti korištenja prava i primanja iz bu-
džeta. Ističe da ovim Zakonom revizija 
nije propisana kao vanredni pravni lijek, 
kako to navodi podnosilac zahtjeva, već 
se radi o postupku kontrole zakonitosti 
korištenja prava, kao posebnom pravn-
om institutu, koji zakonodavna vlast 
može da uspostavi radi kontrole zakoni-
tog korištenja sredstava poreskih obave-
znika, kao npr. u slučaju donošenja pro-
pisa o reviziji poslovanja organa uprave 
i sl. Navodi da na osnovu navedenog 
Zakona reviziji podliježu sva prava kori-
snika ostvarena u skladu sa Zakonom o 
pravima branilaca i članova njihovih po-
rodica („Službene novine Federacije 
BiH“, br. 33/04, 56/05 i 70/07), Zakon-
om o posebnim pravima dobitnika ratn-
ih priznanja i odlikovanja i njihovih po-
rodica („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 70/05 i 61/06), Zakonom o 
pravima demobilisanih boraca i članova 
njihovih porodica („Službene novine Fe-
deracije BiH“, br. 61/06, 27/08 i 32/08), 
Uredbom o povoljnijim uslovima za sti-
canje prava na starosnu penziju vojnih 
osiguranika Vojske Federacije Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federa-
cije BiH“, broj: 2/00 i 21/01), Uredbom o 
povoljnim uslovima za sticanje prava na 
starosnu penziju vojnih osiguranika Voj-
ske Federacije Bosne i Hercegovine („Sl-
užbene novine Federacije BiH“, br. 
18/04, 27/04 i 47/04) i Uredbom o sti-
canju prava na starosnu penziju pod po-
voljnijim uslovima bivše Vojske Federa-
cije Bosne i Hercegovine i državnih služ-
benika i namještenika bivšeg Federalnog  
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ministarstva odbrane („Službene novine 
Federacije BiH“, br. 75/06, 58/07, 89/07 
i 31/08). Smatra da je odredba člana 7. 
stav 9. osporenog Zakona u skladu sa čl-
anom 11. i članom 222. stav 6. Zakona o 
upravnom postupku („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99). Ci-
tira odredbu člana 29. stav 2. Zakona o 
sudovima u Federaciji Bosne i Hercego-
vine („Službene novine Federacije BiH“, 
br. 38/05, 22/06 i 63/10), kojom je prop-
isano da Vrhovni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine može imati i izvorne nad-
ležnosti ako su utvrđene federalnim za-
konom. Mišljenja je da je intencija pred-
lagača ovog zakona da Vrhovni sud Fe-
deracije Bosne i Hercegovine sudi u upr-
avnim sporovima, jer se radi o zakonu 
temporalnog karaktera, koji će se primje-
njivati u periodu dok se ne završi revi-
zija korisnika prava iz ove oblasti. Kad je 
u pitanju procedura donošenja Zakona, 
ističe da je donesen u postupku i na nač-
in kako je to propisano važećim propisi-
ma. Na osnovu izloženog predlaže da 
Ustavni sud Federacije odbije zahtjev 
podnosioca za ocjenu ustavnosti ospore-
nih članova Zakona kao neosnovan. 
 
     Predstavnički dom i Dom na-
roda Parlamenta Federacije Bosne i Her-
cegovine i Barać Marijan u ostavljenom 
roku nisu dostavili odgovor na navode 
zahtjeva podnosioca. 
 
  4. U ovom ustavno-sudskom pre-
dmetu održana je javna rasprava 21.02. 
2012. godine na koju je pored predsjed-
nika Vrhovnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine ispred podnosioca zahtje-
va, pristupila i punomoćnica Federalnog 
ministarstva. Javnoj raspravi nisu pristu-
pili predstavnici Predstavničkog doma i 
Doma naroda Parlamenta Federacije Bo- 
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sne i Hercegovine i Barać Marijan, iako 
su uredno pozvani. 
 

Predsjednik Vrhovnog suda Fed-
eracije Bosne i Hercegovine je u cijelosti 
ostao kod navoda iz zahtjeva. 
 

Punomoćnica Federalnog minis-
tarstva je u cijelosti ostala kod  navoda iz 
odgovora na zahtjev. Pojasnila je da je u 
konkretnom slučaju Federalno minista-
rstvo određeno kao prvostepeni organ iz 
više razloga. Kao prvo, ocjenu medicins-
ke dokumentacije vrši Federalni institut 
za medicinsko vještačenje zdravstvenog 
stanja. Drugo, imajući u vidu dosadaš-
nju praksu u okviru kantonalne nadlež-
nosti, gdje se dešavalo da se provjera do-
kumentacije vrši na kantonalnom nivou, 
a sredstva se korisnicima prava isplaću-
ju iz federalnog budžeta, nametnula se 
potreba za novim zakonskim rješenjima 
u ovoj oblasti. Smisao novih rješenja je 
ujednačavanje prakse u ovoj oblasti. Iz 
tih razloga, a pošto je za provjeru doku-
mentacije određen federalni nivo bilo je 
opravdano propisivanje nadležnosti Vr-
hovnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine za rješavanje sporova protiv rje-
šenja Federalnog ministarstva.  
 

5. Ustavni sud Federacije je odl-
čio kao u izreci presude iz sljedećih raz-
loga:  

 
Ustavni sud Federacije je utvrdio 

da rješenja Federalnog ministarstva koja 
su donesena u postupku propisane kon-
trole zakonitosti korištenja prava iz ob-
lasti branilačko-invalidske zaštite, nema-
ju karakter rješenja o kojima se odlučuje 
po vanrednom pravnom lijeku, već se 
radi o rješavanju u prvom stepenu u po-
sebnom upravnom postupku. 
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Ocjenjujući ustavnost osporenih 
članova Zakona, Ustavni sud Federacije 
je pošao od sljedećih ustavnih odredaba: 
 
          Članom IV.A.a) Ustava Federaci-
je Bosne i Hercegovine je utvrđeno da 
zakonodavnu vlast u Federaciji Bosne i 
Hercegovine vrši Predstavnički dom i 
Dom naroda Parlamenta Federacije Bo-
sne i Hercegovine, dok je članom IV.C. 
1.3. Ustava Federacije Bosne i Hercego-
vine propisano da, ukoliko ovim ustav-
om nije drukčije utvrđeno, pravila post-
upka potrebna da bi se osigurala jedna-
kost u postupanju, kao i osnovni princi-
pi pravičnosti u postupcima pred sudo-
vima i organizaciji svih sudova, bit će 
utvrđeni zakonima Federacije. 
 
        Članom IV.C.15. (2) Ustava  Fed-
eracije Bosne i Hercegovine utvrđeno je 
da Vrhovni sud ima i izvorne nadležno-
sti utvrđene federalnim zakonom. 
 
              Imajući u vidu citirane ustavne 
odredbe, Ustavni sud Federacije konsta-
tuje da su Predstavnički dom i Dom na-
roda Parlamenta Federacije Bosne i Her-
cegovine nadležni za donošenje zakona 
kojima se u skladu sa utvrđenom politi-
kom, uz poštivanje ustavnih principa, 
uređuje određena oblast. U konkretnom 
slučaju, Parlament Federacije Bosne i 
Hercegovine, realizirajući utvrđenu poli-
tiku u oblasti javne potrošnje, koja se od-
nosi na osiguranje zakonitosti trošenja 
budžetskih sredstava, donio je Zakon o 
kontroli zakonitosti korištenja prava iz 
oblasti branilačko-invalidske zaštite. 
 
            U provedenom postupku Ustavni 
sud Federacije je razmotrio navode zaht-
jeva koji se odnose na osporene odredbe 
čl. 1.i 2. Zakona i  utvrdio da iste propis- 
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uju uslove, način i postupak kontrole za-
konitosti korištenja prava ostvarenih pr-
ema propisima iz oblasti branilačko-inv-
alidske zaštite i definišu dokumentaciju 
koja podliježe provjeri. Propisana kontr-
ola sastoji se u provjeravanju dokument-
acije i svih evidencija na osnovu kojih su 
ostvarena prava iz ove oblasti, a koju je 
zakonodavac u konkretnom slučaju ozn-
ačio kao reviziju. 
   
           Analizirajući činjenice iznesene u 
zahtjevu i na javnoj raspravi, kao i činje-
nice koje proizlaze iz cjelokupne doku-
mentacije u spisu, Ustavni sud Federaci-
je je utvrdio da podnosilac zahtjeva ni u 
zahtjevu, ni na javnoj raspravi nije obra-
zložio, niti precizirao na koji su način i 
koje odredbe Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine povrijeđene osporenim čl. 
1. i 2. Zakona, koji samo propisuju način 
i postupak provođenja kontrole ostvari-
vanja prava na osnovu propisa iz oblasti 
branilačko-invalidske zaštite. Iz navede-
nih razloga Ustavni sud Federacije je ut-
vrdio da ne postoje procesne pretposta-
vke za odlučivanje u odnosu na ovaj dio 
zahtjeva, pa je, primjenom odredaba čla-
na 26. stav 1. Zakona o postupku pred 
Ustavnim sudom Federacije Bosne i He-
rcegovine u vezi sa članom 41. Poslovni-
ka Ustavnog suda Federacije Bosne i He-
rcegovine („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 40/10) odlučeno kao u tačci  
2. izreke. 
 
            Ustavni sud Federacije je razmo-
trio odredbu osporenog člana 7. stav 9. 
Zakona, kojom je propisano da se protiv 
rješenja Federalnog ministarstva donese-
nih u postupku revizije ne može izjaviti 
žalba, ali da se može pokrenuti upravni 
spor kod Vrhovnog suda Federacije Bo-
sne i Hercegovine. Istim članom  data je  
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mogućnost da stranke vode upravni sp-
or radi zaštite pojedinačnih prava protiv 
rješenja Federalnog ministarstva, kao pr-
vostepenog organa u postupku. Dava-
njem mogućnosti za ostvarivanje sudske 
zaštite protiv akta Federalnog ministars-
tva, osporenim članom 7. stav 9. Zakona, 
osigurani su principi jednakosti u postu-
panju za sva lica u postupku u kojem se 
rješava o njihovim pravima iz ove obla-
sti, kako je predviđeno članom IV.C.1. 3. 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 
 
          Imajući u vidu izloženo, kao i činj-
enicu  da je praksa u ostvarivanju prava 
iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u 
okvirima kantonalnih nadležnosti dovo-
dila do nejednakosti u korištenju prava 
zasnovanih na istim propisima, Ustavni 
sud Federacije je utvrdio da podnosilac 
zahtjeva nije dokazao da je osporenim 
članom 7. stav 9. Zakona povrijeđeno pr-
avo na jednakost pred zakonom iz člana 
II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine. 
 
           Ustavni sud Federacije podsjeća 
da Parlament Federacije Bosne i Herce-
govine kao zakonodavni organ u okviru 
svoje nadležnosti, može uređivati odno-
se u određenoj oblasti uvažavajući pose-
bne i specifične okolnosti. U konkretn-
om slučaju zakonodavni organ je utvr-
dio izvornu nadležnost Vrhovnog suda 
Federacije Bosne i Hercegovine u skladu 
sa odredbom člana IV.C.15. (2). Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine na drug-
ačiji način nego što je to propisano Zako-
nom o upravnim sporovima. Ustavni 
sud Federacije je ocijenio da je osporena 
odredba člana 7. stav 9. Zakona u suštini 
temporalnog karaktera, i da će se prim-
jenjivati samo u periodu dok se ne završi 
kontrola ostvarivanja prava iz oblasti br- 
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anilačko-invalidske zaštite. To suštinski 
ne narušava postojeće odredbe Zakona o 
upravnim sporovima i Zakona o uprav-
nom postupku, koji je također dao mog-
ućnost da se posebnim zakonom može u 
izuzetnim situacijama pitanje upravnog 
postupka regulisati i na drugi način. U 
konkretnom slučaju Federalno ministar-
stvo za pitanja boraca i  invalida odbra-
mbeno-oslobodilačkog rata je određeno 
kao prvostepeni organ, iz razloga što je 
praksa u ostvarivanju prava iz oblasti 
branilačko-invalidske zaštite u okvirima 
kantonalne nadležnosti dovodila do ra-
zličitih rješenja u ovoj oblasti. Iz tih raz-
loga po ocjeni Ustavnog suda Federacije, 
utvrđivanje izvorne nadležnosti Vrhov-
nog suda Federacije Bosne i Hercegovi-
ne za rješavanje sporova protiv rješenja 
Federalnog ministarstva je opravdano, 
jer dovodi do jednakosti u postupanju u 
sudskom postupku.  
 
 Na osnovu izloženog, Ustavni 
sud Federacije je ocijenio da ne stoje na-
vodi podnosioca zahtjeva da je Vrhovni 
sud Federacije Bosne i Hercegovine isk-
ljučivo žalbeni sud, jer zakonodavni or-
gan u posebnim okolnostima a uvažava-
jući ustavne odredbe može dati i izvor-
nu nadležnost Vrhovnom sudu Federa-
cije Bosne i Hercegovine utvrđenu fede-
ralnim zakonom. 
 
          U tom kontekstu Ustavni sud Fe-
deracije je utvrdio da podnosilac zahtje-
va nije obrazložio niti dokazao navode 
kojim problematizira izvornu nadležno-
st Vrhovnog suda Federacije Bosne i He-
rcegovine utvrđenu osporenim članom 
7. stav 9. Zakona. Na osnovu izloženog, 
a u svjetlu odredbe člana IV.C.15. (2) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, 
Ustavni sud Federacije je utvrdio da je  
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osporeni član 7. stav 9. Zakona u saglas-
nosti sa Ustavom Federacije Bosne i He-
rcegovine. 
 

S obzirom na izloženo odlučeno 
je kao u izreci ove presude. 

 
Ovu presudu Ustavni sud Fede-

racije donio je većinom od pet glasova 
sudija u sastavu: mr. Kata Senjak, pred-
sjednica Suda, Sead Bahtijarević, mr. Ra-
nka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra 
Martinović i mr. Faris Vehabović, sudije 
Suda. 
 
Broj:U-33/11                       Predsjednica 
21.02.2012.god.       Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                Bosne i Hercegovine                                                                                           
                                           Kata Senjak,s.r. 
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На основу члана 17. став 1. тач-
ка б/ Устава Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/98, 10/00 и 5/03) и чланова 106. 
и 108. Пословника Скупштине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 10/08), Скуп-
штина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 11. редовној сједници, од-
ржаној 13.03.2012.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању права на здравствено 
осигурање радника, који то право 
не остварују по другом основу  

за 2012. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком утврђује се пра-
во на здравствено осигурање радника  
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са подручја Босанско-подрињског кан-
тона Горажде који нису здравствено 
осигурани или то право не могу оства-
рити по другом основу.  
 Права из става 1. овог члана мо-
гу остварити радници који су били уп-
ослени у привредним друштвима на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде и чији радно-правни стат-
ус није ријешен. 
 

Члан 2. 
 
 Висина накнаде за обавезно зд-
равствено осигурање по једном осигу-
ранику утврдиће се посебним уговор-
ом са Заводом здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на основу достављених усаглашен-
их спискова радника, од стране Мини-
старства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице, Са-
веза самосталних синдиката Босанско-
подрињског кантона Горажде и Завода 
здравственог осигурања Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Средства за проведбу ове Одлу-
ке обезбједиће се из Буџета Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
из средстава подрачуна (ESCROW), ек-
ономски код 614200 (БАЛ 005) – Текући 
трансфери појединцима (доприноси 
за здравствено осигурање незапослен-
их лица). 
 

Члан 4. 
 
 Обим права из обавезног здрав-
ственог осигурања, као и начин њихо-
вог остваривања, за осигуранике и чл-
анове њихове уже породице, који нису 
осигурани по другом основу, Влада  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће да регулише посебним упутством. 
 

Члан 5. 
 
 Босанско - подрињски кантон 
Горажде – Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде задржава право да, 
по рјешавању радно-правног статуса 
радника из члана 1. ове Одлуке, регре-
сно тражи наплату до тада уплаћених 
средстава од стране послодавца који је 
био дужан да измирује обавезе из зд-
равственог осигурања ових радника. 
 

Члан 6. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 7. 
 
 Права утврђена овом Одлуком 
користиће се у периоду од 01.01.2012. 
године до 31.12.2012. године. 
 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:01-37-200/12      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
13.03.2012. године          СКУПШТИНЕ 
      Г о р а ж д е             Назиф Уручи,с.р. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 46. редовној 
сједници, одржаној дана 17.02.2012. го- 

Број 3 – страна 363 
 
 
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању једнократне  
новчане помоћи 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства за лијечење Ајле По-
повић и Аријане Маслан, ради операт-
ивног захвата на очима у износима ка-
ко слиједи: 
 

- Ајли Поповић  
у износу од                   1.000,00 КМ  

- Аријани Маслан  
у износу од                      1.000,00 КМ.  

 
Средства уплатити на рачун бр-

ој: 1327310011097608, отворен код НЛБ 
Тузланска банка филијала Горажде, на 
име Поповић Харис. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 – Теку-
ћи трансфери појединцима. 
  

Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде”. 
                                 
Број: 03–14-273/12               П Р Е М И Ј Е Р 
17.02.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 132. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде” број: 10/11), Влада Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 47. редовној сједници, одржа-
ној дана 02.03.2012. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника 

 и чланова Школског одбора  
ЈУ ССШ “Џемал Биједић”Горажде  

 
I 

 
Разрјешавају се дужности пред-

сједник и чланови Школског одбора 
Јавне установе Средња стручна школа 
“Џемал Биједић” Горажде, како слије-
ди: 
 
1. Халида Куртовић, предсједник 
2. Азра Ваљевчић, члан 
3. Мухамед Хубанић, члан 
4. Џана Канлић, члан 
5. Сафета Габела, члан.                                                                                                                                    
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 

 
Број:03-38–240/12                П Р Е М И Ј Е Р 
02.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу  члана 133. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде” број: 10/11), Влада Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 47. редовној сједници, одржа-
ној дана 02.03.2012. године, д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о привременом именовању 
предсједника и чланова Школског 
одбора ЈУ ССШ “Џемал Биједић” 

Горажде  
 

I 
 

У привремени Школски одбор 
Јавне установе Средња стручна школа 
“Џемал Биједић” Горажде, именују се: 

 
1. Халида Куртовић,  предсједник 
2. Азра Ваљевчић, члан 
3. Мухамед Хубанић, члан 
4. Џевахира Сарван, члан 
5. Сафета Габела, члан                                                               
 

II 
 

Привремени Одбор из тачке I 
овог Рјешења именује се на период до 
60 дана, односно до окончања посту-
пка којим ће се извршити коначно им-
еновање у складу са Законом о минис-
тарским, владиним и другим именова-
њима у Федерацији Босне и Херцего-
вине („Службене новине ФБиХ” број 
12/03), те Законом о средњем образов-
ању и одгоју. 



28.март/ожујак 2012. 
 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-38–240-1/12             П Р Е М И Ј Е Р 
02.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 19. Правилника о попису 
средстава и извора средстава у Босанс-
ко – подрињском кантону Горажде 
(број: 06–14-6202/11 од 22.11.2011. годи-
не), на који је Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде дала сагласно-
ст (број:03-14-1893/11 од 28.11.2011. го-
дине), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 47. редовној 
сједници, одржаној дана 02.03.2012.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Елабората Главне 
централне комисије за попис 

средстава, обавеза и потраживања  
на дан 31.12.2011.године 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се Елаборат Главне цент-
ралне комисије за попис средстава, об-
авеза и потраживања на дан 31.12.2011. 
године. 
 

Члан 2. 
 
  Одлука ступа на снагу даном  

Број 3 – страна 365 
 
 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14–241/12               П Р Е М И Ј Е Р 
02.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих  државн-
их службеника  у кантоналним орган-
има државне службе («Службене нови-
не Босанско - подрињског кантона Го-
ражде», број: 11/07) и члана 4. Уредбе 
о утврђивању платних разреда и кое-
фицијената за плате намјештеника у 
кантоналним органима државне служ-
бе («Службене новине Босанско – под-
рињског кантона Горажде», број:11/07), 
Влада Босанско - подрињског кантона 
Горажде, на својој 47. редовној сједни-
ци, одржаној дана  02.03.2012. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату   

и накнаде за топли оброк 
за мјесец ФЕБРУАР 2012. године 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се основица за плату 

запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установама 
и другим правним лицима која се фи-
нансирају из Буџета Босанско – подри-
њског кантона Горажде, за мјесец ФЕ- 



Број 3 – страна 366 
 
 
БРУАР 2012.године, у износу од 360,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за ис-
храну у току рада (топли оброк), за мј-
есец ФЕБРУАР 2012. године, у износу 
од  8,00 КМ по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на огласној табли Бо-
санско - подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у «Службе-
ним новинама Босанско - подрињског 
кантона Горажде». 
                                                              
Број:03–14–226/12               П Р Е М И Ј Е Р 
02.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско - подрињског ка-
нтона Горажде, на својој  47. редовној 
сједници, одржаној дана 02.03.2012. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке 

 о именовању чланова Полицијског 
одбора за полицијске службенике  
Босанско – подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о именовању чланова  

 

28.март/ожујак 2012. 
 
 
Полицијског одбора за полицијске сл-
ужбенике Босаснско – подрињског ка-
нтона Горажде број: 03-34-1957/10 од 
30.11.2010.године, мијења се члан 1. и 
умјесто Јахић Есада именује се Дуров-
ић Самир, самостални инспектор. 
 

Члан 2. 
 
 Остали дијелови Одлуке остају 
непромијењени. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бос-
анско - подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у «Службе-
ним новинама Босанско -подрињског 
кантона Горажде». 
                                                                
Број:03–34-251/12                П Р Е М И Ј Е Р 
02.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11), а 
у складу са Одлуком о привременом 
финансирању Босанско – подрињског 
кантона Горажде за период од 01.01.до 
31.03.2012.године и утрошка средстава 
са економског кода 614300 - „Текући 
трансфери непрофитних организаци-
ја”, Влада Босанско – подрињског кан-
тона Горажде, на својој 47. редовној сје-
дници, одржаној дана 02.03. 2012.годи-
не, д о н о с и:    

 



28.март/ожујак 2012. 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
 за Пројекат побољшања статуса 

борачких популација  
за мјесец фебруар 2012. године 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 3.200,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачке по-
пулације у 2012.години за мјесец феб-
руар. 

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитних органи-
зација – (Финансирање пројеката 
НВО борачких популација). 

 
Члан 3. 

                                                                
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Прој-
екта, Савезу  РВИ «Синови Дрине» Го-
ражде, на  жиро-рачун број:1990540005 
249733, отворен код ШПАРКАСЕ бан-
ке Горажде. 

 
 Члан 4. 

                                                                  
Ова Одлука  ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско – по-
дрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-235/12                 П Р Е М И Ј Е Р 
02.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11), а 
у складу са Одлуком о привременом 
финансирању Босанско – подрињског 
кантона Горажде за период од 01.01. до 
31.03.2012.године и утрошка средстава 
са економског кода 614300 - „Текући 
трансфери непрофитних организаци-
ја”, Влада Босанско – подрињског кан-
тона Горажде, на својој 47. редовној сје-
дници, одржаној дана 02.03.2012.годи-
не, д о н о с и:    

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име помоћи за рад удружења 
борачких популација за мјесец 

фебруар 2012. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи 
за рад удружења борачких популација 
за мјесец  фебруар 2012.године, и то: 
 
- Савез РВИ БПК  
     “Синови Дрине” Горажде     1.720,00 
- Организација ПШиПБ  

БПК Горажде                    1.720,00 
- Савез добитника највећих  

ратних признања БПК  
Горажде                                    840,00 

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде         1.200,00 

- Удружење “Свјетлост Дрине”     700,00 



Број 3 – страна 368 
 
 
- Удружење Ветерана рата,  

ЗБ, ПЛ                      1.025,00 
 

Одобрана средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитних ор-
ганизација – Трамсфер удружења гр-
ађана. 

 
Члан 2. 

 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним мј-
есечним ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
БПК Горажде, а средства уплатити на 
жирорачуне организација: 

 

- СРВИ „Синови Дрине” Горажде:  
      1990540005249733 – ШПАРКАСЕ 

- Организација ПШиПБ БПК Гора-
жде:          1011400000324239  - ПБС 

- СавезДНРП«Златни љиљани»:   
      1990540005884792  - ШПАРКАСЕ              

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБИХ:   1610300004930021  - 
Раифаизен               

- Удружење «Свјетлост Дрине»  
      1990540006546332  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ   
         1610300005410074  - Раифаизен  

 
Члан 3. 

 
  Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јавиу «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-236/12                П Р Е М И Ј Е Р 
02.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

28.март/ожујак 2012. 
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На основу  члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињксог кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде” број: 
5/03, Влада Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 47. редовној  
сједници,  одржаној дана 28.02.2012. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

на Програм обиљежавања 
1. марта - Дана независности БиХ 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Програм обиљежавања 1. марта - 
Дана независности БиХ и  Финансијс-
ки план који је саставни дио овог Про-
грама. 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу од 775,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Одбор за обиљежавање 1. Ма-
рта - Дана независности БиХ, а средст-
ва обезбиједити из Буџета Владе Боса-
нско – подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 
  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-223/12                П Р Е М И Ј Е Р 
28.02.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско - подрињског ка-
нтона Горажде, на својој  47. редовној 
сједници, одржаној дана 02.03.2012. го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о једнократној новчаној помоћи 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства спортским клубови-
ма са подручја Босанско – подрињског 
кантона Горажде, који се такмиче у 
првим лигама, а ради наставка такми-
чења, како слиједи: 
  
- Мушки рукометни клуб «Горажде» 

Горажде у износу од 5.000,00 КМ 
 

 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број: 1990540006334969, отворен 
код Шпаркасе банке - филијалала Гор-
ажде. 
 
- Женски рукометни клуб «Гораж-

де» Горажде у износу од 5.000,00 
КМ. 
 

  Средства уплатити на жиро-ра-
чун број: 1011400000305130, отворен 
код ПБС банке, филијла Горажде. 
 
- Фудбалски клуб „Горажде” Гораж-

де у износу од 5.000,00 КМ. 
 

 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број: 1020070000004918, отворен 
код УНИОН банке експозитура Гора-
жде. 

Број 3 – страна 369 
 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у Буџету 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско -подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у «Службе-
ним новинама Босанско -подрињског 
кантона Горажде». 
                                                                         
Број:03–14-270/12                П Р Е М И Ј Е Р 
02.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско - подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 47. редовној 
сједници, одржаној дана 02.03.2012. го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о једнократној новчаној помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства  у износу од 1.200,00 
КМ Српском грађанском вијећу у БиХ 
- Покрет за равноправност Горажде, на  



Број 3 – страна 370 
 
 
име редовних активности у мјесецу ја-
нуару и фебруару 2012.године. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1327310410142804, отворен 
код НЛБ Тузланске банке, филијала 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у Буџету 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави у «Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде». 
                                                                

Број:03–14-271/12                П Р Е М И Ј Е Р 
02.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

200 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 48. редовној 
сједници, одржаној дана 13.03.2012.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању Амандмана посланика 

Боровић Менсуда на Одлуку  
о утврђивању права на здравствено 
осигурање радника који то право  
не остварују по другом основу  

за 2012.годину 

28.март/ожујак 2012. 
 
 

Члан 1. 
 
 Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде прихвата Амандман 
посланика Боровић Менсуда на Одлу-
ку о утврђивању права на здравствено 
осигурање радника који то право не 
остварују по другом основу за 2012.го-
дину и исти ће бити саставни дио ове 
Одлуке. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
доношења и иста ће да се објави у «Сл-
ужбеним новинама Босанско – подри-
њског кантона Горажде». 
 
Број:03–37-322/12                П Р Е М И Ј Е Р 
13.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 48. редовној 
сједници, одржаној дана 13.03.2012.го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању службеног путовања 
  у иностранство - Црна Гора 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се директорици Аге-
нције за приватизацију Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, Мини Ку-
стурици, службено путовање у иност-
ранство – Црну Гору, ради присуства 
расправи у предмету који се води пред  



28.март/ожујак 2012. 
 
 
судом у Бару, против предузећа МГИП 
«Дрина» д.д. Горажде и у којем је Боса-
нско – подрињски кантон Горажде у 
својству умјешача. 
 
 Службено путовање ће се оба-
вити 14. и 15. марта 2012. године са сл-
ужбеним возилом Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде и возачем Херак 
Ешефом. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Аген-
ције за приватизацију Босанско – под-
рињског кантона Горажде, економски 
код 613100 - Путни трошкови. 
  

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–49-278/12                П Р Е М И Ј Е Р 
13.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско - подрињског ка-
нтона Горажде, на својој  48. редовној 
сједници, одржаној дана 13.03.2012. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

НК «Азот» Витковићи 

Број 3 – страна 371 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства спортском клубу НК 
«Азот» Витковићи у износу од 3.500,00 
КМ ради наставка такмичења у лиги 
Федерације БиХ. 
   

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у Буџету 
Владе  Босанско – подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама. 

Средства уплатити на жиро-
рачун НК «Азот» Витковићи, број: 
1011400000460427, отворен код ПБС 
Сарајево, филијала Горажде. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско -подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у «Службе-
ним новинама Босанско - подрињског 
кантона Горажде». 
                                                                
Број:03–14-287/12                П Р Е М И Ј Е Р 
13.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско - подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 48. редовној сј-
едници одржаној дана 13.03.2012. годи-
не, д о н о с и: 



Број 3 – страна 372 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
ЈУ Центар за културу Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од  3.500,00 
КМ, ЈУ «Центар за културу» Горажде, 
а ради суфинансирања организовања 
позоришне представе «Гази Хусрев-
беже» која ће се одржати 21.марта 2012. 
године у Горажду. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства су обезбијеђена у Буџе-
ту Министарства за образовање, нау-
ку, културу и спорт Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614100 (КАН 002) - Текући трансфер 
за културу. 

Средства уплатити на жиро-
рачун ЈУ Центар за културу Горажде 
број: 1325002010194149, отворен код 
НЛБ банке, филијала Горажде. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско -подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у «Службе-
ним новинама Босанско - подрињског 
кантона Горажде». 
                                                                

Број:03–14-288/12                П Р Е М И Ј Е Р 
13.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  

28.март/ожујак 2012. 
 
 
Влади Босанско – подрињског кантона  
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на  својој 49. Редовн-
ој сједници, одржаној дана 21.03.2012. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: РН-0020/12 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарс-
тву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да изврши плаћање рачуна број: 
РН-0020/12 од 05.03.2012.године на 
износ од 29.500,00 КМ, испостављеног 
од стране привредног друштва „Окац” 
д.о.о. Горажде по уговору број: 03-14-
1948/11 од 01.12.2011.године, а односи 
се на траншу зимског одржавања угов-
орених путних праваца у периоду од 
01.02. до 29.02.2012. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде – Дирек-
ција за цесте, економски код 613700 - 
Издаци за текуће одржавање. 

 
Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја- 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-321/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), члана 87. Закона о основном од-
гоју и образовању („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 5/04 и 6/09), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 49. редовној сједници, одржаној да-
на 21.03.2012. године, д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Школског 
одбора ЈУ ОМШ “Авдо Смаиловић” 

Горажде 
 

I 
 

Разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Јавне установе Осно-
вна музичка школа “Авдо Смаиловић” 
Горажде: 

 
1. Белкиса Вехабовић – члан из реда  
    наставника и стручних сарадника 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”. 

 

Број:03-05-357/12                 П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

Број 3 – сстрана 373 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 87. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 49. редовној сједници, 
одржаној дана 21.03.2012.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског 

одбора ЈУ ОМШ “Авдо Смаиловић” 
Горажде 

 
I 
 

Именује се Балић Ајла за члана 
Школског одбора Јавне установе Осно-
вна музичка школа “Авдо Смаиловић” 
Горажде. 
 

II 
 

Мандат члана из тачке I овог 
Рјешења траје до краја времена на које 
је именован Школски одбор. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–05-319/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о  



Број 3 – страна 374 
 
 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу  члана 87. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 49. редовној сједници, 
одржаној дана 21.03.2012.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника 
Школског одбора ЈУ ОШ 

“Устиколина” Устиколина 
 

I 
 

Разрјешава се дужности предс-
једника Школског одбора Јавне уста-
нове Основна школа “Устиколина” Ус-
тиколина, на лични захтјев: 
 
1. Зорлак Нијаз, предсједник из реда  
    оснивача. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-05-318/12                 П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 87. Закона о  
основном одгоју и образовању („Служ- 

28.март/ожујак 2012. 
 
 
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 49. редовној сједници, 
одржаној дана 21.03.2012.г., д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању предсједника 
Школског одбора ЈУ ОШ 

“Устиколина” Устиколина  
 

 
 

У  Школски одбор  Јавне устан-
ове Основна школа «Устиколина» Ус-
тиколина именује се: 
 
1. Обућа Вилдана, предсједник из реда  
    оснивача. 
 

I 
 

Мандат предсједника из тачке I 
овог Рјешења траје до краја времена на 
које је именован Школски одбор. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–05–318-1/12            П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

209 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 87. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ- 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 49. редовној сједници, 
одржаној дана 21.03.2012.г., д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Школског 
одбора ЈУ ОШ “Устиколина” 

Устиколина 
 

I 
 

Разрјешава се дужности члана 
Школског одбора Јавне установе Осно-
вна школа “Устиколина” Устиколина, 
на лични захтјев: 
 
1. Менсад Арнаут, члан  из реда наста- 
    вника. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-05-336/12                 П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

210 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), члана 87. Закона о основном од-
гоју и образовању („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 5/04 и 6/09), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 49. редовној сједници, одржаној дана 
21.03.2012. године, д о н о с и: 

Број 3 – страна 375 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника и 
чланова Школског одбора  
ЈУ ОШ “Фахрудин Фахро 

Башчелија”Горажде  
 

I 
 

Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Школског одбора 
Јавне установе Основна школа “Фах-
рудин Фахро Башчелија” Горажде, ка-
ко слиједи: 
 
1. Татарин Мурис, предсједник 
2. Човчић Ферид, члан 
3. Џемиџић Енес, члан 
4. Корда Нермина, члан 
5. Лепеница Синан, члан                                                          

 
II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–05-314/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 87. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 49. редовној сједници, 
одржаној дана 21.03.2012.г., д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  именовању предсједника  
и чланова Школског одбора  
ЈУ ОШ “Фахрудин Фахро 
Башчелија” Горажде  

 
I 
 

У Школски одбор Јавне устано-
ве Основна школа “Фахрудин Фахро 
Башчелија” Горажде, именују се: 
 
1. Мујагић Адил, предсједник 
2. Дјана Јасмина, члан 
3. Куртић Мелиса, члан 
4. Хаџиахметовић Един, члан 
5. Шубо Есад, члан                                                                                                                                    

 
II 
 

Школски одбор из тачке I овог 
Рјешења именује се на период од 4 (че-
тири) године почев од дана именова-
ња. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–05–314-1/12            П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), члана 87. Закона о основном од-
гоју и образовању („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 5/04 и 6/09), Влада Босанско- 

28.март/ожујак 2012. 
 
 
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 49. редовној сједници, одржаној да-
на 21.03.2012.године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  
и чланова Школског одбора  

ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо”Горажде  
 

I 
 

Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Школског одбора 
Јавне установе Основна школа “Хусе-
ин еф. Ђозо” Горажде, како слиједи: 

 
1. Ефендић Хамед, предсједник 
2. Каркеља Селим, члан 
3. Канлић Самира, члан 
4. Куртовић Халида, члан 
5. Спаховић Самра, члан                                                        
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-05-313/12                 П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 87. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 49. редовној сједници,  



28.март/ожујак 2012. 
 
 
одржаној дана 21.03.2012.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  
и чланова Школског одбора  

ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде  
 
I 
 

У Школски одбор Јавне устано-
ве Основна школа “Хусеин еф. Ђозо” 
Горажде, именују се: 

 
1. Ефендић Хамед, предсједник 
2. Сркаловић Елведин, члан 
3. Куртовић Халида, члан 
4. Бекто Ениса, члан 
5. Спаховић Самра, члан                                                                                                                                   

 
II 
 

Школски одбор из тачке I овог 
Рјешења именује се на период од 4 (че-
тири) године почев од дана именова-
ња. 

 
III 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-05–313 -1/12           П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), члана 87. Закона о основном од-
гоју и образовању („Службене новине  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 5/04 и 6/09), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 49. редовној сједници, одржаној да-
на 21.03.2012. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  
и чланова Школског одбора  
ЈУ ОШ “Хасан Турчало Брзи” 

Иловача  
 
I 
 

Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Школског одбора 
Јавне установе   Основна школа “Хасан 
Турчало Брзи” Иловача, како слиједи: 

 
1. Салковић Фадил, предсједник 
2. Хаџовић Сејно, члан 
3. Марковић Милева, члан 
4. Башић Изет, члан 
5. Мулахметовић Решад, члан                                              

 
II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–05-312/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 87. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на својој 49. редовној сједници, 
одржаној дана 21.03.2012.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  именовању предсједника  
и чланова Школског одбора  
ЈУ ОШ “Хасан Турчало Брзи” 

Иловача  
 
I 
 

У Школски одбор Јавне уста-
нове Основна школа “Хасан Турчало 
Брзи” Иловача, именују се: 

 
1. Шиљак Есад, предсједник 
2. Зорлак Алдијана, члан 
3. Башић Изет, члан 
4. Рамо Салман, члан 
5. Шуман Осман, члан                                                                                                                                    

 
II 
 

Школски одбор из тачке I овог 
Рјешења именује се на период од 4 (че-
тири) године почев од дана именова-
ња. 

 
III 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-05–312-1/12            П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  

28.март/ожујак 2012. 
 
 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), члана 87. Закона о основном од-
гоју и образовању („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 5/04 и 6/09), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 49. редовној сједници, одржаној да-
на 21.03.2012. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  разрјешењу предсједника  
и чланова Школског одбора  

ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак Диздар” 
Витковићи 

 
I 
 

Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Школског одбора 
Јавне установе Основна школа “Мехм-
едалија Мак Диздар” Витковићи, како 
слиједи: 

 

1. Дељо Рехад, предсједник 
2. Мујановић Саит, члан 
3. Делић Мубера, члан 
4. Хубјер Ениса, члан 
5. Махмутовић Асим, члан                                                    
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 

 
Број:03-05–308-1/12            П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
Горажде („Службене новине Босанско- 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 87. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 49. редовној сједници, 
одржаној дана 21.03.2012. г., д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  именовању предсједника  
и чланова Школског одбора  

ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак Диздар” 
Витковићи 

 
I 
 

У Школски одбор Јавне устано-
ве Основна школа “Мехмедалија Мак 
Диздар” Витковићи, именују се: 

 

1. Црљенковић Мирсад, 
предсједник 

2. Имамовић Самир, члан 
3. Хубјер Муневера, члан 
4. Бардак Ермин, члан 
5. Шаховић Адис, члан                                                                                                                                   

 
II 
 

Школски одбор из тачке I овог 
Рјешења именује се на период од 4 (че-
тири) године почев од дана именова-
ња. 

 
III 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-05-308/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 132. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 10/11), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 49. редовној сједници, одржа-
ној дана 21.03.2012. године, д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника  
и чланова Школског одбора  
ЈУ МСШ “Енвер оздеровић” 

Горажде  
 
I 
 

Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Школског одбора 
Јавне установе Мјешовита средња шк-
ола “Енвер Поздеровић” Горажде, ка-
ко слиједи: 

 
1. Нухановић Изета, предсједник 
2. Боровац Сенко, члан 
3. Алић Ермина, члан 
4. Мушовић Санел, члан 
5. Загљача Анера, члан                                                           
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–05-315/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 132. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 10/11), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 49. редовној сједници, одржа-
ној дана 21.03.2012. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника и 
чланова Школског одбора  

ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” 
Горажде  

 
I 
 

У Школски одбор Јавне устано-
ве Мјешовита средња школа “Енвер 
Поздеровић” Горажде, именују се: 

 
1. Аликадић - Херић Адиса, 

предсједник 
2. Боровац Сенко, члан 
3. Кајевић Сафет, члан 
4. Алић Ермина, члан 
5. Имамовић Џенан, члан                                                                                                                                   

 
II 
 

Школски одбор из тачке I овог 
Рјешења именује се на период од 4 (че-
тири) године почев од дана именова-
ња. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави  

28.март/ожујак 2012. 
 
 
у “Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-05–315-1/12            П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 132. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 10/11), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 49. редовној сједници, одржа-
ној дана 21.03.2012. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  
и чланова Школског одбора  

ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић”Горажде  
 
I 
 

Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Школског одбора 
Јавне установе Средња техничка шко-
ла “Хасиб Хаџовић” Горажде, како сл-
иједи: 

 
1. Дељо Рехад, предсједник 
2. Агановић Салих, члан 
3. Хаџимехмедовић Сабина, члан 
4. Хусеиновић Семир, члан 
5. Ћулов Нихад, члан                                                               
 

II 
 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се објави  
 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
У “Службеним новинама Босанско–по- 
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–05-316/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 132. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 10/11), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 49. Редовној сједници, одржа-
ној дана 21.03.2012. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  
и чланова Школског одбора  

ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде  
 
I 
 

У Школски одбор Јавне устано-
ве Средња техничка школа “Хасиб Ха-
џовић” Горажде, именују се: 

 

1. Канлић Самира, предсједник 
2. Маслан Јасмина, члан 
3. Џико Абдулах, члан 
4. Хукић Амера, члан 
5. Агановић Салих, члан                                                                                                                                    

 
II 
 

Школски одбор из тачке I овог 
Рјешења именује се на период од 4 (че-
тири) године почев од дана именова-
ња. 
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III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-05–316-1/12             П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 132. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 10/11), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 49. редовној сједници, одржа-
ној дана 21.03.2012. године, д о н о с и: 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника  
и чланова Школског одбора  

ЈУ ССШ “Џемал Биједић”Горажде  
 

I 
 

Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Школског одбора 
Јавне установе Средња стручна школа 
“Џемал Биједић” Горажде, како сли-
једи: 
 
1. Халида Куртовић, предсједник 
2. Азра Ваљевчић, члан 
3. Мухамед Хубанић, члан 
4. Џана Канлић, члан 
5. Сафета Габела, члан                                                               
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II 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се објави 
у Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
Број:03-05-317/12                 П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
5/03), те на основу члана 132. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 10/11), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 49. редовној сједници, одржа-
ној дана 21.03.2012. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  
и чланова Школског одбора 

ЈУ ССШ “Џемал Биједић” Горажде 
 
I  
 

У Школски одбор Јавне устано-
ве Средња стручна школа “Џемал Би-
једић” Горажде, именују се: 

 
1. Куртовић Халида, предсједник 
2. Ваљевчић Азра, члан 
3. Хубанић Мухамед, члан 
4. Сарван Џевахира, члан 
5. Габела Сафета, члан.                                                                                                                                   

 
II  
 

Школски одбор из тачке I овог  

28.март/ожујак 2012. 
 
 
Рјешења именује се на период од 4 (че-
тири) године почев од дана именова-
ња. 

 
III  
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
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21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), те на основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тјелима кантоналне управе (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 5/03), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој  49.  редовној сједници, од-
ржаној 21.03.2012. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
 О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈА ЗА 

ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА 
РЕДОВНИМ СТУДЕНТИМА 
ДОДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА 

СТУДЕНТИМА I и II ЦИКЛУСА 
СТУДИЈА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о утврђивању крите-

рија за додјелу студентских кредита 
редовним студентима додипломског 
студија I и II циклуса студија број: 03- 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
14-2178/11 од 26.12.2011. године члан 2. 
се мијења и гласи: 
 
        “Право пријаве на конкурс за 
додјелу студентског кредита имају 
студенти који испуњавају сљедеће 
услове:  
 
а) да су у студијској 2010/2011. Години 

били корисници студентског кре-
дита и да су редовно уписали наре-
дну годину студија у студијској 
2011/2012. Години 

б) да су студенти II и старијих година 
студија са оствареним просјеком 
оцјена 7 и више,  да су редовно уп-
исали наредну годину студија у 
студијској 2011/2012. Години, а да 
испуњавају један од сљедећих ус-
лова: 

 

- да су у току свог школовања били 
корисници студентског кредита 
од стране Владе БПК Горажде за 
било коју годину студија, или 

- да су припадници ПШ, РВИ (70% 
   и више) и незапослених демоби-  
   лисаних бораца, или 
- да су из породице гдје студирају 
   два или више студената, или 
- да имају просјек примања по чла 
    ну домаћинства мањи од 200 КМ. 

  
в) да су студенти I године студија било 
     којег факултета на подручју БиХ, а 
     да су у средњој школи од I до IV ра 
     зреда остварили просјек оцјена ми-

нимално 4,5; 
г) да имају пребивалиште на подручју 
    БПК Горажде 
д) да су држављани БиХ 
е) да не примају кредит или стипенди 
     ју по другом основу.” 
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Члан 2. 
 

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

Број:03–14-310/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), те на основу члана 69. Закона о 
спорту Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/11), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој  49.  редовној 
сједници, одржаној дана 21.03.2012. го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни  Одлуке 

 о утврђивању Критерија  
за финансирање спорта из јавних  
средстава којима се подстиче 

обављање спортских дјелатности  
на нивоу Босанско -  подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о утврђивању Крите-
рија за финансирање спорта из јавних 
средстава којима се подстиче обавља-
ње спортских дјелатности на нивоу Бо-
санско - подрињског кантона Горажде 
број: 03-14-1968/11 од 02.12.2011. годи-
не члан 2. мијења се и гласи:  
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„Право на додјелу финансијсих 
средстава из Буџета Кантона имају но-
сиоци  спортских дјелатности на нив-
оу Кантона, а који доприносе развоју 
спорта и чије је сједиште на нивоу Ка-
нтона, уз услов да задовољавају ове 
Критерије. 

 
Расподјела средстава врши се 

на начин да се из укупне суме средста-
ва планиране у Буџету надлежног орг-
ана Кантона за спорт, издваја износ од 
80% средстава носиоцима  спортских 
дјелатности на нивоу Кантона на име 
редовних програма те 20% средстава 
носиоцима спортских дјелатности на 
нивоу Кантона на име додатних прог-
рама, а који заједно чине основна поља 
финансирања спорта на нивоу Канто-
на.  

  
Осим средстава планираних у 

Буџету надлежног органа Кантона за 
спорт остали кантонални органи упр-
аве својим буџетима могу планирати 
финансирање искључиво додатних 
програма утврђених у члану 3. став 2. 
ових Критерија. 

 
 Сви кантонални органи управе 

дужни су се придржавати ових Крите-
рија приликом додјеле средстава носи-
оцима спортских дјелатности на нивоу 
Кантона”. 

 

Члан 2. 
 

У члану 3. тачка 2. ДОДАТНИ 
ПРОГРАМИ, иза подтачке 2.8 додаје 
се подтачка 2.9. и гласи: „2.9. Интер-
вентна помоћ носиоцима спортских 
дјелатности на нивоу Кантона”. 
 

Члан 3. 
 

У члану 4. тачка 1. РЕДОВНИ 
ПРОГРАМИ, у подтачки 1.1.2. Крите-
рији из области квалитетног спорта, 
иза става девет додаје се став десет и 
гласи:  

 
„Напомена: У спортовима гдје се такм-
ичење проводи екипно и појединачно 
бодује се само екипно такмичење, а 
приликом бодовања као параметар за 
одређење броја играча узима се макси-
малан број играча који може ући у зап-
исник утакмице у сваком екипном сп-
орту или максималан број играча деф-
инисан прописом који регулише так-
мичење у сваком екипном спорту”. 
 

У дијелу Критериј рангирање 
клубова, тачка 1. Ранг такмичења, 
табела „број бодова”, мијења се и гла-
си: „ 

 
 

 
Екипни 
Спортови 
 

Сениори Јуниори Кадети Пионири 
Поједина

-чни 
Спортови 

Сениори Јуниори Кадети Пионири 

VI ниво 15 11,5 9,5 7,5 III ниво 8 5,6 4,8 4,0 V ниво 8 5,6 4,8 4,0 
IV ниво 6 4,2 3,6 3,0 II ниво 6 4,2 3,6 3,0 III ниво 4 2,8 2,4 2,0 
II ниво 3 2,1 1,8 1,5 I ниво 3 2,1 1,8 1,5 I ниво 2 1,4 1,2 1,0 

 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
Напомена: У случају да у екипном сп-
орту има само један ниво такмичења, 
предвиђени број бодова се умањује за 
50%”. 
 

У дијелу Критериј рангирање 
клубова, тачка 2. Постигнути резул-
тати у протеклој такмичарској сезо-
ни, испод табеле „Екипни спортови” 
додаје се текст: 
 
„Напомена: У случају да у екипном 
спорту има само један ниво такмиче-
ња, предвиђени број бодова се умању-
је за 50%”. 
 

У дијелу Критериј финансира-
ња клубова, тачка 1. Превоз, смјештај 
и исхрана спортиста за редовно так-
мичење, мијења се и гласи: 
 
„Превоз: 

1. Признаје се девет 9 бодова по 
пређеном километру по једном 
спортисти; 

2. Број спортиста у екипним спор-
товима који се обрачунава на 
основу броја играча који се нал-
азе у записнику утакмице; 

3. Број спортиста у појединачним 
спортовима обрачунава се на 
основу броја учесника на такм-
ичењу у прошлој сезони (општ-
инска/кантонална, федерална 
и државна првенства). 
 

Трошкови смјештаја и исхране: 
 

1 За смјештај и исхрану на путу 
признаје се 3.000 бодова за так-
мичење удаљено 300 и више км 
од сједишта клуба помножено 
бројем играча који се налазе у 
записнику утакмице; 
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2 За трошкове исхране на путу 
признаје се 1.000 бодова за так-
мичење удаљено 150 – 299 км од 
сједишта клуба помножено бр-
ојем играча који се налазе у за-
писнику утакмице; 

 
Превоз, смјештај и исхрана се 

обрачунава на основу достављених по-
датака у обрасцима РП-4 до РП-5/А”. 

 
У дијелу Критериј финансира-

ња клубова, тачка 3.  Судије и делега-
ти, у табели ријечи „Сви узрасти” зам-
јењује се ријечима „Сениори”. 

 
У подтачки 1.2.3. Кантонални 

грански савези у ставу један иза рије-
чи „материјални трошкови” ставља се 
зарез и додају ријечи  „плате, хонора-
ри и др.)”  

 
У тачки 2. ДОДАТНИ ПРОГ-

РАМИ - (посебан начин пријаве) иза 
тачке 2.8. додаје се нова тачка 2.9. и 
гласи: 
 
„ 2.9. Интервентна помоћ носиоцима 
спортских дјелатности на нивоу Ка-
нтона. 
 
Регистровани спортски клубови пред-
ају захтјев за интервентну помоћ.   
 
2.9.1  Општи услови  
 

1. Да је клуб регистрован у складу 
са одредбама Закона о удруже-
њима и фондацијама ФБиХ об-
разац ДП-1 

2. Да је клуб регистрован у складу 
са одредбама Закона о спорту 
Кантона образац ДП-1 
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       Програм се предаје на обрасцу  
ДП-14. У прилогу се достављају остали 
материјали којима се образлаже и до-
казује оправданост захтјева за интерве-
нтном помоћи.       

 
Износ средстава по појединач-

ном захтјеву зависи од: 
 

- укупне суме средстава планир-
ане Буџетом Кантона за спорт, 

- комплетности приложене доку-
ментације, квалитета и оправ-
даности достављеног захтјева, 

- вриједности постигнутих резул-
тата на домаћим и међународ-
ним званичним такмичењима”. 

 
Члан 4. 

 
У члану 5. иза става шест додају 

се нови ставови седам, осам и девет ко-
ји гласе:  

 
„У првој години примјене ових 

Критерија поступак проводи надлеж-
ни орган Кантона за спорт по скраће-
ном поступку без именовања комисије 
ради ефикасније примјене Критерија.  

Одобрена средства за редовне 
програме дефинисане тачком 1.1. до-
стављаће се директно корисницима на 
њихов текући рачун у мјесечним рата-
ма у оној динамици коју одреди дава-
лац средстава у складу са пуњењем 
Буџета Кантона, а након регистарције 
у складу са одредбама Закона о спорту 
Кантона. 

Одобрена средства за редовне 
програме дефинисане тачкама 1.2., 
1.3., 1.4. те 1.5.  достављају се директно 
корисницима на њихов текући рачун 
у једнократном износу када то  одреди 
давалац средстава у складу са пуње-
њем Буџета Кантона, а након  регистр- 

28.март/ожујак 2012. 
 
 
ације у складу са одредбама Закона о 
спорту Кантона”. 
 

Члан 5. 
 

У члану 7. ознака „ДП-10” замј-
ењује се ознаком „ДП-11” 
 

Члан 6. 
 
 Досадашњи редни бројеви чла-
нова 4., 5., 6., 7. и 8. замјењују се редн-
им бројевима чланова 5., 6., 7., 8. и 9. 
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
          
Број:03-14-337/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

.......................................... 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
– подрињског кантона  Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 49. редовној 
сједници, одржаној дана 21.03.2012. го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству 
за образовање, науку, културу и 

спорт за кориштење комби-возила у 
власништву ЈУ СТШ Хасиб Хаџовић 
Горажде и то искључиво за потребе 
превоза дјеце у циљу реализације 
обавезног предшколског програма, 
као и превоз ученика основних и 

средњих школа на такмичења која ће 
се реализовати у складу са 
календаром такмичења 

 
I 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст  Министарству за образовање, нау-
ку, културу и спорт за  кориштење ко-
мби-возила у власништву ЈУ СТШ „Ха-
сиб Хаџовић” Горажде  и то искључи-
во за потребе превоза дјеце у циљу ре-
ализације обавезног предшколског пр-
ограма, као и превоз ученика основн-
их и средњих школа на такмичења ко-
ја ће се реализовати у складу са кале-
ндаром такмичења.  
 

II 
 
 За потребе кориштења комби 
возила из члана I ове Одлуке одобрава 
се кориштење услуга овлаштеног исп-
оручиоца горива за службена моторна 
возила (ЕНОЛ д.о.о. Горажде), уз оба- 
везу подношења мјесечних извјештаја  

28.март/ожујак 2012. 
 

 
Министарству за образовање, науку, 
културу и спорт.  
 

III 
 

За потребе кориштења комби 
возила из члана I ове Одлуке задужује 
се запосленик ЈУ СТШ „Хасиб Хаџов-
ић” Горажде, возач Амир Халиловић.  
 

IV 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за образовање, 
науку, културу и  спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде, а путни тр-
ошкови падају на терет Буџета ЈУ СТШ 
„Хасиб Хаџовић” Горажде. 
 

V 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
                   

Број:03–49-307/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
– подрињског кантона  Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 49. редовној 
сједници, одржаној дана 21.03.2012. го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 
конкурса за попуну упражњених 

радних мјеста 



28.март/ожујак 2012. 
 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде 
за расписивање конкурса за попуну 
упражњених радних мјеста на одређе-
но радно вријеме до 30.06.2012. године, 
како слиједи:  
 
1. Наставник историје       1 пуна норма 
2. Наставник стручно- 
    теоретске наставе за  
   звање грађевински  
   техничар         1 пуна норма 
3.Наставник  
   стручно-теоретске  
   наставе за звање 
   грађевински  
   техничар             6 часова седмично.    
               

II 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
      
Број:03-34-352/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године           Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 14. Закона о оснивању 
Јавне установе „Дом за стара и изнемо-
гла лица” Горажде („Службене новине 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде”, број: 10/97), Влада Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
49. редовној сједници, одржаној дана 
21.03.2012.године, д о н о с и : 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника  
и чланова Управног одбора 

ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Разрјешава се дужности предсј-
едник и чланови Управног одбора ЈУ 
„Дом за стара и изнемогла лица” Гора-
жде, како слиједи: 
 
1. Џемалудин Поповић - предсједник, 
2. Емир Обарчанин    - члан, 
3. Нихад Крашић             - члан, 
4. Вахид  Мирвић              - члан, 
5. Аида  Муловић             - члан. 
 

Члан 2. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у “Сл-
ужбеним новинама Босанско - подри-
њског кантона Горажде”. 
 

Број:03–05-305/12                П Р Е М И Ј Е Р                                        
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), члана 14. Закона о оснивању Јав-
не установе „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде („Службене новине Бо-
санско - подрињског кантона Гораж-
де”, број: 10/97) и члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације БиХ („Слу-
жбене новине Федерације БиХ, број: 
34/03),  Влада Босанско - подрињског 
кантона Горажде, на својој 49. редовној 
сједници, одржаној дана 21.03.2012. го- 
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дине,  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника 

 и чланова Управног одбора 
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Именује се предсједник и чла-
нови Управног одбора ЈУ „Дом за ста-
ра и изнемогла лица” Горажде, како 
слиједи: 
 
1. Џемалудин Поповић- предсједник, 
2. Емир Обарчанин - члан, 
3. Нихад Крашић - члан, 
4. Вахид  Мирвић  - члан, 
5.  Аида Муловић       - члан. 

           
Члан 2. 

 
Именовање  из члана  1. Рјеше-

ња  је привременог карактера и врши 
се на период до 60 (шездесет) дана, од-
носно до коначног именовања у скла-
ду са Законом. 
 

Члан 3. 
 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и исто ће да се објави у “Сл-
ужбеним новинама Босанско – подри-
њског кантона Горажде”. 
                                                                                                            
Број:03–05–305-1/12      П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

230 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде”, број: 

28.март/ожујак 2012. 
 

 
5/03), Влада Босанско - подрињског 
кантона Горажде, на својој 49. редовној 
сједници, одржаној дана 21.03.2012. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на пројекат 
„Обезбјеђење аутобуског превоза  
ученика повратника у школској 

2011/2012.години у општинама Ново 
Горажде и Чајниче”  

  
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на пројекат Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде “Обезбјеђење аутоб-
уског превоза ученика повратника у 
школској 2011/2012. години у општи-
нама Ново Горажде и Чајниче”. 
 

Члан 2. 
 

Пројекат из члана 1. Одлуке је 
саставни дио ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

 
Пројекат ће имплементирати 

Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а финансираће се из Буџета Мини-
старства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица и избјеглице. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан- 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
- подрињског кантона Горажде”. 
      
Број:03–36-304/12                П Р Е М И Ј Е Р                                                               
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде, број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 49. редовној 
сједници, одржаној дана 21.03.2012. го-
дине, д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Тима за пружање 

стручно-техничке помоћи Општини 
Фоча-Устиколина у процесу 
закључења уговорног односа  
са Владом ФБиХ о уступању 

пољопривредног земљишта  и у том 
процесу реализовање интереса 
Босанско-подрињског кантона  

из Закључка Владе БПК  
број: 03-24-724/11 од 01.06.2011. године 

 
Члан 1. 

 
У Тим за пружање стручно-тех-

ничке помоћи Општини Фоча-Устико-
лина у процесу закључења уговорног 
односа са Федерацијом БиХ о уступа-
њу пољопривредног земљишта и у том 
процесу реализовање интереса Босанс-
ко-подрињског кантона из Закључка 
Владе БПК број: 03-24-724/11 од 01.06. 
2011. године, именују се: 
 

1. Сијерчић Емир,  
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2. Плакало Асим, 
3. Ахметовић Садета,  
4. Кадрић Един,  
5. Делахмет Менсур. 

 
Члан 2. 

 
 Задатак Радне групе из члана 1. 
Овог Рјешења је подузимање радњи 
одређених у самом називу Тима, а у 
складу са позитивним прописима веза-
ним за предметни случај.  
 

Члан 3. 
 

 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–24-302/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 49. Редовној 
сједници, одржаној дана 21.03.2012. го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности Дирекцији 
робних резерви Босанско-

подрињског кантона Горажде да 
изврши набавку  лож-уља за потребе 
загријавања пословних просторија            
буџетских корисника у количини од 

40.000  литара по цијени  2,10 КМ/л 
у вриједности 84.000,00 КМ 
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Члан 1. 
 
            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде да изврши набав-
ку лож-уља за потребе загријавања 
пословних просторија буџетских кори-
сника од одабраног добављача „ЕНОЛ” 
д.о.о. Горажде у количини од 40.000 
литара по цијени 2,10 КМ/л у вријед-
ности  84.000,00 КМ, а у складу са одр-
едбама Оквирног споразума. 

 
Члан 2. 

 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују Дирекција робних резерви и Ми-
нистарство за финансије Босанско– по-
дрињског кантона Горажде, а средства 
су обезбијеђена у Буџету Дирекције 
робних резерви Босанско – подрињск-
ог кантона за 2012.годину, економски 
код 613 200 – издаци за енергију. 
  

Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско – подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–14-325/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине  Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих  државн- 

28.март/ожујак 2012. 
 
 
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе («Службене нови-
не Босанско - подрињског кантона Го-
ражде», број: 11/07) и члана 4. Уредбе 
о утврђивању платних разреда и кое-
фицијената за плате намјештеника у 
кантоналним органима државне служ-
бе («Службене новине Босанско –подр-
ињског кантона Горажде», број: 11/07), 
Влада Босанско - подрињског кантона 
Горажде, на својој  49. редовној сједни-
ци  одржаној  дана  21.03.2012. године,   
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице  

за плату  и накнаде за топли оброк 
за мјесец МАРТ  2012. године 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се основица за плату 

запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установама 
и другим правним лицима која се 
финансирају из Буџета Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, за мјесец 
МАРТ 2012.године, у износу од 360,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за ис-
храну у току рада (топли оброк), за мј-
есец МАРТ 2012. године, у износу од  
8,00 КМ по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско -подрињског кантона Горажде,  



28.март/ожујак 2012. 
 
 
а накнадно ће да се објави у «Службе-
ним новинама Босанско -подрињског 
кантона Горажде». 
                                                                
Број:03–14-324/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 49. редовној 
сједници, одржаној дана 21.03.2012.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања 

  у иностранство - Црна Гора 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се директорици Аге-
нције за приватизацију Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, Мини Ку-
стурици, службено путовање у иност-
ранство – Црну Гору, ради присуства 
расправи у предмету који се води пред 
судом у Бару, против предузећа МГИП 
«Дрина» д.д. Горажде и у којем је Бо-
санско – подрињски кантон Горажде у 
својству умјешача. 
 
 Службено путовање обавиће се 
27. и 28. марта 2012. године са службе-
ним возилом Босанско – подрињског 
кантона Горажде и возачем Сијерчић 
Амером. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Аген-
ције за приватизацију Босанско – под-
рињског кантона Горажде, економски 
код 613100-Путни трошкови. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–49-355/12                П Р Е М И Ј Е Р 
21.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 50. редовној 
сједници, одржаној дана 28.03. 2012.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: РН-0029/12 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарс-
тву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да изврши плаћање рачуна број: 
РН-0029/12 од 16.03.2012.године на из-
нос од 14.750,00 КМ, испостављеног од 
стране привредног друштва „Окац“ 
д.о.о. Горажде по уговору број: 03-14- 
1948/11 од 01.12.2011.године, а односи  
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се на траншу зимског одржавања угов-
орених путних праваца у периоду од 
01.03. до 15.03.2012. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке  зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде – Дирек-
ција за цесте, економски код 613700-
Издаци за текуће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној  пло-
чи Кантона, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–14-374/12                П Р Е М И Ј Е Р 
28.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт  са 
економског кода 614 100 (КАН 003) – 
Остали текући трансфери – Информ-
исање број:10-14-1573-3/11 од 20.04. 
2011. године и број: 10-14-1573-7/11 од 
19.10.2011. године, а у складу са Одлук-
ом о привременом финансирању Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
период од 01.01.2012. до 31.03.2012. го-
дине број:  01-14-987/11 од 29.12.2011.  

28.март/ожујак 2012. 
 
 
године, Влада Босанско – подрињског  
кантона Горажде, на својој 50. редовној 
сједници, одржаној дана 28.03.2012. го-
ћдине, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ  Босанско-

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
за мјесец ФЕБРУАР 2012. године 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 25.000,00 КМ Јавном пред-
узећу РТВ БПК Горажде д.о.о. на име 
редовне транше за мјесец фебруар 2012.  
године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 003) - Остали текући трансфе-
ри – Информисање. 

 
III 

 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 15 (петнае-
ст) дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени ут-
рошак.  

 
IV 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној пл-
очи Кантона, а накнадно ће да се обја- 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
ви у “Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–14-371/12                П Р Е М И Ј Е Р 
28.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и члана 4. став 5. Правилника о 
услову и начину кориштења и чувања 
службених возила који је донијела Сл-
ужба за заједничке послове Босанско-
подрињског кантона Горажде број: 11-
49-757-2/08 од 24.07.2008.године, Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 50. редовној сједници, одр-
жаној дана 28.03.2012.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању кориштења, 
управљања и одржавања  

моторног возила 
 

Члан 1. 
 
           С циљем реализације Пројекта  
анализа стања и могућности запошља-
вања и интеграције демобилисаних бо-
раца у економски  живот Босанско-по-
дрињског кантона Горажде поново се 
уступа Удружењу демобилисаних бо-
раца АР БиХ Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на кориштење, управ-
љање и одржавање теренско моторно 
возило марке «НИССАН ТЕРАНО II» 
регистарских ознака 760-Ј-197, година 
производње 2001, бр. шасије: VSKTVU 
R20U0449927 на период  до 45 дана ко-
ји почиње тећи даном преузимања пр- 
едметног возила.   
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Члан 2. 

 
Примопредаја предметног слу-

жбеног возила извршиће се уз обавез-
но сачињавање записника о примопр-
едаји који ће садржавати све податке о 
предметном возилу и стању у којем се 
налази. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде». 

 
Број:03–49-380/12                П Р Е М И Ј Е Р 
28.03.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона  
Горажде (“Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 50. редовној 
сједници, одржаној дана 28.03.2012. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

У Р Е Д Б У 
о измјени Уредбе о накнадама 

трошкова за службено  путовање 
 

Члан 1. 
 

 Мијења се став 2. члана 5. Уред-
бе о накнадама трошкова за службено 
путовање и исти гласи: 
  

«Дневница за службено путова-
ње у земљи утврђује се у висини од 25 
КМ». 
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Члан 2. 
 

 Ова Уредба ступа на снагу нар-
едног дана од дана објављивања у «Сл-
ужбеним новинама Босанско – подри-
њског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-388/12                П Р Е М И Ј Е Р 
28.03.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА КЛУБ ЗА АТ-
ЛЕТСКУ ГИМНАСТИКУ И РЕКРЕА-
ЦИЈУ „ГОРАЖДЕ”, на основу члана 
33. Закона о удружењима и фондаци-
јама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-2/2001 у прву књигу регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ КЛУБ 
ЗА АТЛЕТСКУ ГИМНАСТИКУ И 
РЕКРЕАЦИЈУ „ГОРАЖДЕ”. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена назива удружења, 
тако што се назив удружења УДРУ-
ЖЕЊЕ КЛУБ ЗА АТЛЕТСКУ ГИМ-
НАСТИКУ  И РЕКРЕАЦИЈУ „ГО-
РАЖДЕ” мијења, и нови назив удр-
ужења је: УДРУЖЕЊЕ „БОДИБУ- 

 

28.март/ожујак 2012. 
 
 
ИЛДИНГ  И ФИТНЕС  КЛУБ ГО-
РАЖДЕ”. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена скраћеног назива 
удружења, тако што се скраћени 
назив удружења УКАГ мијења и 
нови скраћени назив удружења је: 
БФКГ. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута удружења 
јер је на сједници Скупштине удру-
жења донесен нови Статут са сљед-
ећим програмским циљевима и  дј-
елатностима: 

 
- Остваривање врхунских спорт-

ских резултата; 
- Изграђивање спортисте као вр-

хунског такмичара и његове 
личности у духу захтјева врем-
ена у којем живимо; 

- Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

- Рад са млађим селекцијама и 
на тај начин окупљање већег 
броја заинтересованих за бав-
љење спортом; 

- Представљање и афирмација 
Кантона, Ф БиХ и државе Бос-
не и Херцеговине на домаћим, 
односно међународним такми-
чењима; 

- Обучавање; 
- Планирање и вођење физичк-

ог вјежбања; 
- Организовање спортских при-

према и такмичења; 



28.март/ожујак 2012. 
 
 

- Изнајмљивање опреме и обје-
ката другим спортским клубо-
вима; 

- Послови стручног оспособља-
вања, усавршавања и информ-
исања; 

- Савјетодавне и стручне услуге. 
 
5. Упис промјена из тачки 2, 3. и 4. 

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана 09.02.2012. године.  

 
6. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско – подрињског кантона Гора-
жде и даном  уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ КЛУБ ЗА АТЛЕТ-

СКУ ГИМНАСТИКУ И РЕКРЕАЦИЈУ 
„ГОРАЖДЕ”уписано  је у Регистар уд-
ружења, који се води код Министарст-
ва за правосуђе, управу и радне одно-
се, дана 07.05.2001. године, под регис-
тарским бројем Р-I-2/2001 у прву књи-
гу регистра. 

Дана 15.04.2011. године изврше-
не су сљедеће промјене: промјена наз-
ива и скраћеног назива удружења, пр-
омјена лица овлаштених за заступање 
и представљање удружења, промјена 
предсједништва и промјена Статута. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-7/12 
од 24.01.2012. године обратило се УД-
РУЖЕЊЕ КЛУБ ЗА АТЛЕТСКУ ГИМ-
НАСТИКУ И РЕКРЕАЦИЈУ „ГОРАЖ-
ДЕ” за упис у регистар промјене нази-
ва и скраћеног назива удружења и пр-
омјену Статута.  
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Уз захтјев је приложена  Одлу-

ка, број:02-2012 од 08.01.2012. године, о 
промјени назива и скраћеног назива 
удружења, Одлука број: 01-2012  од  08. 
01.2012. године о стављању ван снаге 
Статута број: УП-1:05-05-19/11 од 15.04. 
2011. године, Одлука број: 03-2012 од 
09.01.2012.године, о усвајању новог  Ст-
атута број:04/12 од 09.01.2012. године и 
Записник са сједнице Скупштине удр-
ужења.  
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцијенило је да су испуњени усло-
ви за упис у регистар промјена, стога 
је, на основу члана 33. Закона о удруж-
ењима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
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 Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде”, број: 17/04,9/07 и 
14/08) и доказ о њеној уплати налази 
се у спису предмета. 
 

Накнада за упис промјена удру-
жења у регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара- 
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јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде”, број:14/11) и 
доказ о уплати налази се у спису пре-
дмета. 
 
Број:УП-1:05-05-7/12     М И Н И С Т А Р 
09.02.2012.године.             Радмила Јанковић,с.р.      
     Г о р а ж д е 
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА КАРАТЕ-КЛ-
УБ „ХОЛИДЕЈ” ГОРАЖДЕ, на основу 
члана 33. Закона о удружењима и фо-
ндацијама (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. У Регистар удружења Министарст-
ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I -8/2005 у прву књигу регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ КАРА-
ТЕ-КЛУБ „ХОЛИДЕЈ” ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова органа уп-
рављања, јер је на сједници Скупш-
тине удружења, одржаној дана  20. 
02.2012. године, именован Управни 
одбор, Надзорни одбор и Скупшт-
ина удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружењ, ко-

ји се води код Министарства за пр-
авосуђе, управу и радне односе Бо- 
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санско-подрињског кантона Гораж-
де, промјена Статута удружења, јер 
је на сједници Скупштине удруже-
ња, одржаној дана 20.02.2012.  годи-
не, донесен нови Статут са сљедећ-
им програмским циљевима и  дјел-
атностима: 

 

- Остваривање врхунских спорт-
ских резултата; 

- Изграђивање спортисте као вр-
хунског такмичара и његове 
личности у духу захтјева вре-
мена у којем живимо; 

- Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

- Рад са сениорима, јуниорима, 
кадетима и дјечијим  селекци-
јама и на тај начин окупљање 
већег броја заинтересованих за 
бављење спортом; 

- Представљање и афирмација 
општине Горажде, Кантона, Ф 
БиХ и државе Босне и Херцего-
вине на домаћим, односно ме-
ђународним такмичењима; 

- Обучавање; 
- Планирање и вођење физичк-

ог вјежбања; 
- Спортско суђење; 
- Организовање спортских при-

према и такмичења; 
- Изнајмљивање опреме и обје-

ката; 
- Послови стручног оспособљав-

ања, усавршавања и информи-
сања; 

- Научноистраживачки рад; 
- Савјетодавне и стручне услуге. 

 
4. Упис промјена из тачки 2. и 3. дис-

позитива овог Рјешења извршен је 
дана 05.03.2012. године.  

 
5. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско – подрињског кантона Гора- 



28.март/ожујак 2012. 
 
 
жде и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом  врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ КАРАТЕ-КЛУБ 

„ХОЛИДЕЈ” ГОРАЖДЕ  уписано  је у 
Регистар удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе, дана 30.05.2005. године, 
под регистарским бројем Р-I-8/2005 у 
прву књигу регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-17/12 
од 23.02.2012. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ КАРАТЕ-КЛУБ „ХОЛИДЕЈ” 
ГОРАЖДЕ за упис у регистар  промје-
не чланова органа управљања и про-
мјену Статута.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
о именовању (реизбору) чланова Над-
зорног одбора удружења, Одлука о 
именовању чланова Скупштине удру-
жења, Одлука о заступању и предста-
вљању удружења, Одлука о именова-
њу (реизбору) чланова Управног одбо-
ра удружења, Записник са сједнице Ск-
упштине удружења и Статут удруже-
ња.  
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Број 3 – страна 399 
 
 

Ово Рјешење је коначно у упр-
авном 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 Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде”, број:17/04,9/07 и 14/08) 
и доказ о њеној уплати налази се у сп-
ису предмета. 
 

Накнада за упис промјена удру-
жења у регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде”, број:14/11) и 
доказ о уплати налази се у спису пре-
дмета. 
 
Број:УП-1:05-05-17/12     М И Н И С Т А Р 
05.03.2012.године.             Радмила Јанковић,с.р.                                         
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ПЕДАГОГА 
И СТРУЧНИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА БО-
САНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТО-
НА ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. 
Закона о удружењима и фондацијама  
 



Број 3 – страна 400 
 
 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), д о н о с и: 

 
a) Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-2/2010 у прву књигу регист-
ра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПЕДА-
ГОГА И СТРУЧНИХ ЛИЦА У ОБ-
ЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И 
СПОРТА БОСАНСКО – ПОДРИ-
ЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање удру-
жења, тако што Боровац Сенку – 
предсједнику Управног одбора 
удружења и Ћосовић Ениси – сек-
ретару удржења, престаје овлашт-
ење за заступање и представљање 
удружења, а нова лица овлаштена 
за заступање и представљање удру-
жења су: Санин Херенда – предсје-
дник Управног одбора удружења 
и Суада Поповић – секретар удру-
жења. 

       
3. Упис промјене из тачке 2. Диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана 
06.03.2012. године.  

 
4. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско – подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мин-
истарства стиче својство правног 
лица, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије  

28.март/ожујак 2012. 
 
 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА И СТРУ-

ЧНИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ И СПОРТА БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖ-
ДЕ уписано је у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за пра-
восуђе, управу и радне односе, дана 
29.03.2010. године, под регистарским 
бројем Р-I-2/2010 у прву књигу регис-
тра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-18/12 
од 27.02.2012. године, обратило се УДР-
УЖЕЊЕ ПЕДАГОГА И СТРУЧНИХ 
ЛИЦА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛ-
ТУРЕ И СПОРТА БОСАНСКО – ПОД-
РИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ   за 
упис у регистар промјене лица овлаш-
тених за заступање и представљање 
удружења.  

Уз захтјев је приложена  Одлука  
број: 01-02/12 од 07.02. 2012. године о 
измјени лица овлаштених за заступа-
ње и представљање удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
оцијенило је да су испуњени услови за 
упис у регистар промјена, стога је, на 
основу члана 33. Закона о удружењи-
ма и фондацијама (“Службене новине 
Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код  



28.март/ожујак 2012. 
 
 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде”, број: 17/04,9/07 и 
14/08) и доказ о њеној уплати налази 
се у спису предмета. 
 

Накнада за упис промјена удру-
жења у регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-500-2/11 од 04.11.2011.године („Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде”, број:14/11) и доказ 
о уплати налази се у спису предмета. 
 
Број:УП-1:05-05-18/12    М И Н И С Т А Р 
06.03.2012.године.             Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА НОГОМЕТ-
НИ КЛУБ „БЕРИЧ–КИСЕЉАК” на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фед-
ерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде под регистарским број- 

Број 3 – страна 401 
 
 
ем Р-I-20/1997 у прву књигу регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ НОГ- 
ОМЕТНИ КЛУБ „БЕРИЧ – КИ-
СЕЉАК”. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена Статута удружења, 
јер је на сједници Скупштине удру-
жења, одржаној дана 26.02.2012.  го-
дине, донесен нови Статут са сљед-
ећим програмским циљевима и  дј-
елатностима: 

 
- Остваривање врхунских спор-

тских резултата; 
- Изграђивање спортисте као 

врхунског такмичара и његове 
личности у духу захтјева вре-
мена у којем живимо; 

- Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

- Рад са сениорским, јуниорск-
им, кадетским  и  дјечијим се-
лекцијама и на тај начин оку-
пљање већег броја заинтересо-
ваних за бављење спортом; 

- Представљање и афирмација 
општине Горажде, Кантона, 
Федерације  БиХ и државе Бо-
сне и Херцеговине на домаћ-
им, односно међународним та-
кмичењима; 

- Обучавање; 
- Планирање и вођење физич-

ког вјежбања; 
- Организовање спортских при-

према и такмичења; 
- Изнајмљивање опреме и обје-

ката; 
- Послови стручног оспособља-

вања, усавршавања и инфор-
мисања. 



Број 3 – страна 402 
 
 
3. Упис промјене из тачке 2. диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана 
05.03.2012. године.  

 
4. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско – подрињског кантона Гора-
жде и даном  уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ 

КЛУБ „БЕРИЧ – КИСЕЉАК”  уписано  
је у Регистар удружења, који се води 
код Министарства за правосуђе, упра-
ву и радне односе, дана 01.09.1997. год-
ине, под регистарским бројем Р-I-20/ 
1997 у прву књигу регистра. 

Дана 25.01.2010. године  изврш-
ене су сљедеће промјене: промјена наз-
ива и скраћеног назива удружења,  пр-
омјена чланова органа управљања и 
промјена Статута, а дана 22.10.2010. го-
дине  извршена је промјена лица овла-
штених за заступање и представљање 
удружења. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-19/12 
од 28.02.2012. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ „БЕР-
ИЧ – КИСЕЉАК” за упис у регистар  
промјене  Статута.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број: 01-1-3/12 од 26.02.2012. године о 
измјени Статута и Записник са сједни-
це Скупштине удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде  

28.март/ожујак 2012. 
 
 
је оцијенило да су испуњени услови за 
упис у регистар промјена, стога је, на 
основу члана 33. Закона о удружењи-
ма и фондацијама (“Службене новине 
Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
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 Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде” број:17/04,9/07 и 14/08) 
и доказ о њеној уплати налази се у сп-
ису предмета. 
 

Накнада за упис промјена удру-
жења у регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одгова-
рајући рачун у складу са Рјешењем бр-
ој:05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде”, број:14/11) и 
доказ о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 
Број:УП-1:05-05-19/12           М И Н И С Т А Р 
05.03.2012.године.             Радмила Јанковић,с.р.                                         
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  



28.март/ожујак 2012. 
 
 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
ФУДБАЛСКА ШКОЛА – КЛУБ „ДРИ-
БЛИНГ” ГОРАЖДЕ, на основу члана 
33. Закона о удружењима и фондаци-
јама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-4/2002, у прву књигу регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГРА-
ЂАНА ФУДБАЛСКА ШКОЛА – 
КЛУБ „ДРИБЛИНГ” ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена назива удружења, 
тако што се назив удружења УДРУ-
ЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФУДБАЛСКА 
ШКОЛА – КЛУБ „ДРИБЛИНГ” 
ГОРАЖДЕ, мијења и нови назив 
удружења је:  УДРУЖЕЊЕ ФУДБ-
АЛСКИ КЛУБ „ДРИБЛИНГ” ГО-
РАЖДЕ. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена скраћеног назива 
удружења, тако што се скраћени 
назив удружења ФШ „ДРИБЛИ-
НГ” ГОРАЖДЕ мијења и нови скра-
ћени назив удружења је ФК „ДРИ-
БЛИНГ” ГОРАЖДЕ. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за  
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правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена органа управљања, 
јер су на сједници Скупштине удр-
ужења, одржаној дана 07.02.2012. 
године именовани предсједник, по-
дпресједник и чланови Управног 
одбора, као и предсједник и члано-
ви Скупштине удружења. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање удру-
жења, тако што Вејсилу Коџаги – 
предсједнику удружења и Ирфа-
ну Ратковићу – замјенику предсј-
едника удружења, престаје овлаш-
тење за заступање и представљање 
удружења, а нова лица овлаштена 
за заступање и представљање удру-
жења су: Салко Дервишевић – пр-
едсједник Управног одбора удру-
жења и Елдин Баљевић – подпре-
дсједник Управног одбора удру-
жења.  

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута удружења, 
јер је на сједници Скупштине удру-
жења, одржаној дана 07.02.2012. го-
дине, донесен нови Статут са сљед-
ећим програмским циљевима и дје-
латностима: 

 
- Остваривање врхунских спорт-

ских резултата; 
- Изграђивање спортисте као вр-

хунског такмичара и његове  
личности у духу захтјева врем- 
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ена у којем живимо; 

- Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

- Рад са сениорским, јуниорск-
им, кадетским и пионирским 
селекцијама и на тај начин ок-
упљање већег броја заинтере-
сованих за бављење спортом; 

- Представљање и афирмација 
општине Горажде, Кантона, Ф 
БиХ и државе Босне и Херцего-
вине на домаћим, односно ме-
ђународним такмичењима; 

- Обучавање; 
- Планирање и вођење физичк-

ог вјежбања; 
- Спортско суђење; 
- Организовање спортских при-

према и такмичења; 
- Изнајмљивање опреме и обје-

ката; 
- Послови стручног оспособљав-

ања, усавршавања и информи-
сања; 

- Научноистраживачки рад; 
- Савјетодавне и стручне услуге. 

       
7. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и 

6. диспозитива овог Рјешења извр-
шен је дана 21.03.2012. године.  

 
8. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско – подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области  на  коју се односи дјелатн-
ост удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФУДБ-

АЛСКА ШКОЛА – КЛУБ „ДРИБЛИ- 

28.март/ожујак 2012. 
 
 
НГ” ГОРАЖДЕ уписано  је у Регистар 
удружења, који се води код Министа-
рства за правосуђе, управу и радне од-
носе, дана 08.08.2002. године, под реги-
старским бројем Р-I-4/2002 у прву књ-
игу регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-20/12 
од 29.02.2012.године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФУДБАЛСКА 
ШКОЛА – КЛУБ „ДРИБЛИНГ” ГОРА-
ЖДЕ  за упис у регистар  промјене наз-
ива и скраћеног назива удружења, пр-
омјену чланова органа управљања, пр-
омјену лица овлаштених за заступање 
и представљање удружења  и промјену 
Статута удружења.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
о разрјешењу лица овлаштених за за-
ступање и представљање удружења, 
Одлука о члановима Управног одбора 
удружења, Одлука о именовању пред-
сједника и чланова Скупштине удру-
жења, Одлука о промјени назива удру-
жења, Одлука о оснивању Фудбалског 
клуба “Дриблинг” Горажде, Одлука о 
промјени Статута удружења и Запис-
ник са сједнице Скупштине удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене нов-
ине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења.  
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
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 Рјеше- 
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ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде”, број: 17/04,9/07,14/08 
и 2/12) и доказ о њеној уплати налази 
се у спису предмета. 
 

Накнада за упис промјена удру-
жења у регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одгова-
рајући рачун у складу са Рјешењем бр-
ој: 05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде”, број:14/11) и 
доказ о уплати налази се у спису пре-
дмета. 
 
Број:УП-1:05-05-20/12           М И Н И С Т А Р 
21.03.2012.године              Радмила Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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  Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
АЕРОКЛУБ „СЕЛВЕР СИЈЕРЧИЋ” ГО-
РАЖДЕ, на основу члана 42. Закона о 
удружењима и фондацијама (“Служб-
ене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку рада удружења 

 
1. Удружење грађана аероклуб “Сел-

вер Сијерчић” Горажде, регистро- 
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вано дана 24.10.1997. године, под 
редним бројем Р-I-26/97 у прву књ-
игу регистра, престаје са радом и 
брише се из Регистра удружења, 
који се води у Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско – подрињског кантона Го-
ражде.   

2. Рјешење ступа на снагу даном дон-
ошења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Дана 19.03.2012. године Удруж-
ење грађана аероклуб “Селвер Сијерч-
ић” Горажде обратило се захтјевом за 
брисање из Регистра удружења, који 
се води у Министарству за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско – по-
дрињског кантона Горажде. 
 Уз захтјев је приложена Одлука 
број:01/12 од 15.01.2012. године  о пре-
станку рада Удружења аероклуб “Сел-
вер Сијерчић” Горажде. 
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказ, а ово министар-
ство је утврдило сљедеће: 

Чланом 43. став 1. тачка 1. Зако-
на о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02) прописано је да удружење пре-
стаје са радом ако надлежни орган уд-
ружења донесе одлуку о престанку ра-
да удружења, а чланом 42. истог Зако-
на да удружење престаје са радом када 
надлежно министарство донесе конач-
но рјешење о престанку рада удруже-
ња или када кантонални суд донесе 
правоснажну пресуду о забрани рада 
удружења.  

Обзиром да је Скупштина Удр-
ужења аероклуб “Селвер Сијерчић”  
Горажде донијела Одлуку о престанку 
рада удружења, стекао се услов за пре- 
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станак рада поменутог удружења и 
брисање истог из Регистра удружења, 
који се води у овом Министарству. 

На основу напријед наведеног 
одлучено је као у диспозитиву Рјеше-
ња. 

 
Ово Рјешење је коначно у уп-

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 Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-05-21/12   М И Н И С Т А Р 
23.03.2012.године            Радмила Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА НОГОМЕТ-
НИ КЛУБ „ГРАДАЦ”, на основу члана 
33. Закона о удружењима и фондаци-
јама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде под регистарским бро-
јем Р-I-16/1997  у прву књигу регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ НОГ-
ОМЕТНИ КЛУБ „ГРАДАЦ”. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
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Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена Статута удружења, 
јер је на сједници Скупштине уд-
ружења, одржаној дана 24.02.2012.  
године, донесен нови Статут са сљ-
едећим програмским циљевима и  
дјелатностима: 

 
- Остваривање врхунских спорт-

ских резултата; 
- Изграђивање спортисте као вр-

хунског такмичара и његове 
личности у духу захтјева врем-
ена у којем живимо; 

- Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

- Рад са сениорским, јуниорск-
им, кадетским и дјечијим  сел-
екцијама и на тај начин окуп-
љање већег броја заинтересо-
ваних за бављење спортом; 

- Представљање и афирмација 
општине Горажде, Кантона, Ф 
БиХ и државе Босне и Херцего-
вине на домаћим, односно ме-
ђународним такмичењима; 

- Обучавање; 
- Планирање и вођење физичк-

ог вјежбања; 
- Организовање спортских при-

према и такмичења; 
- Изнајмљивање опреме и обје-

ката; 
- Послови стручног оспособљав-

ања, усавршавања и информи-
сања. 

 
3. Упис промјене из тачке 2. диспо-

зитива овог Рјешења извршен је да-
на 23.03.2012. године.  

 
4. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско – подрињског кантона Гора- 
жде и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли- 
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ца, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ 

КЛУБ „ГРАДАЦ”  уписано је у Регист-
ар удружења, који се води код Мини-
старства за правосуђе, управу и радне 
односе, дана 06.08.1997. године, под 
регистарским бројем Р-I-16/1997  у пр-
ву књигу регистра. 

Дана 25.01.2010. године изврше-
не су сљедеће промјене: промјена наз-
ива и скраћеног назива удружења, пр-
омјена лица овлаштених за заступање 
и представљање удружења, промјена 
чланова органа управљања и промјена 
Статута, а дана 22.09.2010. године  из-
вршена је промјена лица овлаштених 
за заступање и представљање удру-
жења. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-23/12 
од 22.03.2012. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ „ГРА-
ДАЦ” за упис у регистар  промјене Ст-
атута.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број:13-10/12 од 24.02.2012. године о 
измјени Статута, Записник са сједнице 
Скупштине удружења и Статут удру-
жења.  
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
оцијенило је да су испуњени услови за 
упис у регистар промјена, стога је, на 
основу члана 33. Закона о удружењи-
ма и фондацијама (“Службене новине 
Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у  
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диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
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 Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде”, број:17/04,9/07,14/08 и 
2/12) и доказ о њеној уплати налази се 
у спису предмета. 
 

Накнада за упис промјена удру-
жења у регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде”, број: 14/11) и 
доказ о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 
Број:УП-1:05-05-23/12         М И Н И С Т А Р 
23.03.2012.године.           Радмила Јанковић,с.р.  
      Г о р а ж д е 
 

246 
 

 На основу члана 16. Закона о 
предшколском одгоју и образовању 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде” број:15/09), 
министрица за образовање, науку, ку-
лтуру и спорт  Босанско – подрињског 
кантона Горажде, д о н о с и: 
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ДИНАМИЧКИ ПЛАН 
укључивања дјеце у обавезни 
програм у години пред полазак  
у основну школу за 2012. годину 

 
 

У години пред полазак у осно-
вну школу, предшколски одгој и обра-
зовање обавезан је за сву дјецу предш-
колског узраста.  

Обавезни вид искључиво пров-
оде предшколске установе. Сва дјеца у 
години пред полазак у основну школу 
морају провести најмање 150 до 170 
сати, а према динамици коју одреди 
Министарство. 

О боравку дјеце у оквиру овог 
програма предшколске установе дуж-
не су издати увјерења.  
 Обавезни програм предшколск-
ог одгоја и образовања пред полазак у  
школу намијењен је дјеци узраста од 
пет до шест година која нису обухваћ-
ена неким другим обликом предшкол-
ског одгоја и образовања. Програм об-
ухвата активности које се могу органи-
зовати једном или више пута у седми-
ци у раздобљу од 1. октобра до 30. ју-
на у максималном дневном трајању од 
три сата, а у укупном трајању од нај-
мање 150-170 сати, у складу са потре-
бама и интересима породице и дјетета. 
 
  Програм предшколског одгоја 
и образовања пред полазак у основну 
школу проводи се у правилу у дјечиј-
ем вртићу, а у мјестима гдје нема дјеч-
ијег вртића, програм проводе вртићи у 
просторима основних школа или дру-
гим адекватним просторима. 
 
  У складу са наведеним, Минис-
тарство за образовање, науку, културу 
и спорт БПК Горажде доноси динами- 
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чки план за 2012. годину и то како сли-
једи: 
 

I  
 
1. Временски период : март – мај 2012. 

године 
2. Реализатор: ЈУ за предшколски од-

гој и образовање Горажде  
3. Мјесто реализације: централни об-

јекат вртића и просторије парка 
“Плави цвијет” Горажде 

4. Динамика: 5 (пет) х седмично, по 
2,5 сата (два сата и тридесет мину-
та), а према сатници утврђеној од 
стране менаџмента вртића и роди-
теља дјеце   

5. Циљана група: дјеца која ће у наре-
дној школској години уписати I ра-
зред основне школе 

6. Подручје: дјеца која припадају упи-
сном подручју ОШ “Хусеин еф.Ђо-
зо” Горажде 

7. Очекивани број дјеце полазника: 55 
дјеце 

8. Фактори ризика: Не очекују се би-
ло какве потешкоће. 

  
II  

 
1. Временски период: март-мај 2012. 

године 
2. Реализатор: СОС дјечији вртић Го-

ражде   
3. Мјесто реализације: централни об-

јекат вртића  
4. Динамика: 5 (пет) x седмично по 3 

(три) сата, а према сатници утврђе-
ној од стране менаџмента вртића и 
родитеља дјеце 

5. Циљана група: дјеца која ће у наре-
дној школској години уписати I ра-
зред основне школе 

 



28.март/ожујак 2012. 
 
 

6. Подручје: дјеца која припадају уп-
исном подручју ОШ “Фахрудин 
Фахро Башчелија” Горажде 

7. Очекивани број дјеце полазника: 69 
дјеце 

8. Фактори ризика: не очекују се било 
какве потешкоће. 

 
III  

 
1. Временски период: март –мај 2012. 

године 
2. Реализатор: СОС дјечији вртић Го-

ражде  
3. Мјесто реализације: ОШ “Устико-

лина” Устиколина, ОШ “Хасан Ту-
рчало Брзи” Иловача (подручна 
школа Осаница), ОШ “Мехмедали-
ја Мак Диздар” Витковићи (центр-
ална школа у Витковићима, подру-
чне школе у Богушићима и Бери-
чу), ОШ “Прача” Прача. 

4. Динамика: 5 (пет) x седмично по 3 
(три) сата, а према сатници утвр-
ђеној од стране менаџмента вртића 
и родитеља дјеце 

5. Циљана група: Дјеца која ће у на-
редној школској години уписати И 
разред основне школе 

6. Подручје: дјеца која припадају упи-
сним  подручјима  ОШ “Устиколи-
на” Устиколина-12 дјеце, ОШ “Хас-
ан Турчало Брзи” Иловача (подру-
чна школа Осаница) - 8 дјеце, ОШ  
“Мехмедалија Мак Диздар” Витко-
вићи (централна школа у Виткови-
ћима са дјецом са Садбе) - 13 дјеце,  
подручна школа Богушићи - 9 дје-
це, подручна школа Берич - 7  дје-
це, ОШ “Прача” Прача -5 дјеце. 

7. Очекивани број дјеце полазника: 54 
дјеце у наведених шест објеката. 

8. Фактори ризика: не очекују се било 
какве потешкоће. 
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IV  
 
Укупан број дјеце која су дорасла за 
упис у основну школу школске 
2012/13. године на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде, према 
подацима матичног уреда Општине 
Горажде,  је 186 дјеце. 
Од овог броја неколико дјеце је већ уп-
исано у I разред основне школе, а у бр-
оју дјеце обухваћене Обавезним прог-
рамом је неколико дјеце која се не на-
лазе на списку матичног уреда у Гора-
жду. 
Једини подаци којима располаже Мин-
истарство за образовање, науку, кул-
туру и спорт БПК Горажде, а који се 
односе на дјецу која нису укључена у 
Обавезни програм су 2 дјеце из Брзаче  
и 1 дијете из Решетнице, за које се није 
могла обезбиједити реализација прог-
рама због географске удаљености. 
 
Укупан број дјеце која ће похађати 
обавезни програм за дјецу у години 
пред полазак у основну школу у 
школској 2012/13. години  је 177 дјеце  
или  98 %, а за сваку наредну годину 
обухват дјеце ће се утврдити посебн-
им динамичким планом. 
 

V  
 
Динамички план укључивања дјеце у 
обавезни програм у години пред пола-
зак у основну школу за 2012. годину 
ступа на снагу даном доношења, а на-
кнадно ће да се објави у «Службеним 
новинама Босанско – подрињског кан-
тона Горажде». 
 
Број:10-38- 938-1/12   М И Н И С Т Р И Ц А 
09.03.2012.године     Алма Делизаимовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 56. став 2. За-
кона о организацији органа управе у 
Федерацији Босне и Херцеговине («Сл-
ужбене новине Федерације БиХ», број 
35/05) и члана 8. Уредбе о таксеним 
маркама Босанско-подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде», 
број 9/03), Министар за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о продаји кантоналних  

таксених марака 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим се Правилником пропис-
ује  дистрибуција и продаја админист-
ративних и судских таксених марака, 
као и на којим овлаштеним продајним 
мјестима на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде (у даљем текс-
ту: Кантон) се врши продаја кантонал-
них административних и судских так-
сених марака (у даљем тексту: таксене 
марке).  

 
II ДИСТРИБУЦИЈА И ПРОДАЈА 

 
Члан 2. 

 
Министарство за финансије Бо-

санско-подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: Министарство за фи-
нансије) повјерава дистрибуцију и ма-
лопродају таксених марака дионичком 
друштву за унутрашњу и вањску трго- 
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вину ОПРЕСА Д.Д. САРАЈЕВО. 

Уговором између Министарст-
ва за финансије и дионичког друштва 
за унутрашњу и вањску трговину ОП-
РЕСА Д.Д. САРАЈЕВО уређује се преу-
зимање, дистрибуција и малопродаја 
таксених марака, рокови и начин извј-
ештавања о продаји таксених марака и 
оствареним приходима по том основу. 

За покриће трошкова дистриб-
уције и продаје таксених марака дио-
ничком друштву за унутрашњу и вањ-
ску трговину ОПРЕСА Д.Д. САРАЈЕ-
ВО припада накнада која је утврђена 
уговором из става 2. овог члана. 

 
 Министарство за финансије по-
вјерава продају таксених марака и СЛ-
УЖБИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
КАНТОНАЛНИХ ОРГАНА, ОПШТИ-
НСКОМ СУДУ У ГОРАЖДУ, ОПШ-
ТИНИ ГОРАЖДЕ, ОПШТИНИ ФО-
ЧА-УСТИКОЛИНА и ОПШТИНИ 
ПАЛЕ-ПРАЧА. 

Уговором између Министарст-
ва за финансије и СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕ-
ДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ КАНТОНАЛН-
ИХ ОРГАНА, ОПШТИНСКОГ СУДУ 
У ГОРАЖДУ, ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ, 
ОПШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА и 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ-ПРАЧА уређује се 
преузимање, малопродаја таксених ма-
рака, рокови и начин извјештавања о 
продаји таксених марака и оствареним 
приходима по том основу. 

За покриће трошкова продаје 
таксених марака субјектима из става 5. 
овог члана не припада накнада. 
 

Члан 3. 
 

Малопродаја таксених марака 
на овлаштеним радним мјестима врши 
се у току радног времена сваким радн- 
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им даном. 
 

Члан 4. 
 

Издавање таксених марака из 
касе обављају овлаштена лица Минис-
тарства за финансије на основу пис-
меног захтјева овлаштених заступника, 
односно пружаоца услуга. 

Овлаштени заступници, однос-
но пружаоци услуга код сваког требо-
вања таксених марака дужни су доста-
вити овлаштеним лицима Министар-
ства за финансије извјештај о продаји 
и залихама административних и суд-
ских таксених марака који се налази у 
прилогу овог Правилника и чини њег-
ов саставни дио. 

Овлаштени заступници однос-
но пружаоци услуга код сваког требо-
вања таксених марака дужни су дос-
тавити овлаштеним лицима Министа-
рства за финансије доказ о предходно 
извршеним уплатама који ће изврши-
ти умањење задужења заступника од-
носно пружаоца услуга за висину изв-
ршене уплате. 
 

Члан 5. 
 

Овлаштени заступници однос-
но пружаоци услуга су дужни водити 
евиденције о задужењу и продаји так-
сених марака, те исте једанпут годиш-
ње ускладити са евиденцијом Минис-
тарства за финансије. 
 
 

Члан 6. 
 
 Овлаштена лица Министарства 
за финансије су дужна министру за 
финансије достављати извјештај о ста-
њу издатих и наплаћених таксених ма- 
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рака једном годишње и то на дан 31.12. 
а на захтјев министра за финансије и 
више пута годишње. 

 
III ОВЛАШТЕНА ПРОДАЈНА 

МЈЕСТА 
 

Члан 7. 
 

Продаја таксених марака врши-
ће се на сљедећим овлаштеним продај-
ним мјестима: 

 

- БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ 
КАНТОН ГОРАЖДЕ – админис-
тративне таксене марке 

- ОПШТИНСКИ СУД У ГОРАЖДУ 
– судске таксене марке 

- ОПШТИНА ГОРАЖДЕ – админис-
тративне таксене марке 

- ОПШТИНА ФОЧА-УСТИКОЛИ-
НА - административне таксене ма-
рке 

- ОПШТИНА ПАЛЕ-ПРАЧА – адми-
нистративне таксене марке. 

 
Продаја административних и 

судских таксених марака вршиће се и 
на продајним мјестима дионичког др-
уштва за унутрашњу и вањску тргови-
ну ОПРЕСА Д.Д. САРАЈЕВО која се 
налазе на подручју Босанско-подрињ-
ског кнатона Горажде и то: 

 
- Киоск ОПРЕСА бр. 1. ул. Трг 

бранилаца, код моста, Горажде 
- Киоск ОПРЕСА бр. 2. ул. Ферида 

Диздаревића, код поште, Горажде 
- Киоск ОПРЕСА бр. 3. ул. Кулина 

бана, код хотела Градина, Горажде 
- Киоск ОПРЕСА бр. 4. ул. Титова, 

код Општине, Горажде 
 

Члан 8. 
 

Даном ступања на снагу овог  
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Правилника престаје да важи Правил-
ник о продаји кантоналних таксених 
марака («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број 
1/05). 
 

Члан 9. 
 
Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања  у 
«Службненим новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 
 
Број:06-14-1405/12            М И Н И С Т А Р 
22.03.2012.године           Мухидин Плех,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 56. став 2. Зак-
она о организацији органа управе у 
Федерацији Босне и Херцеговине («Сл-
ужбене новине Федерације БиХ», број 
35/05) и члана 5. Уредбе о таксеним 
маркама Босанско-подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде», 
број 9/03), министар за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
д о н о с и: 
 
 

ПРАВИЛНИК 
о штампању, пуштању у промет  
и дистрибуцији таксених марака 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим се Правилником пропи-

сује штампање, пуштање у промет и 
дистрибуција административних и су-
дских таксених марака (у даљем текс-
ту: таксене марке) на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (у да-
љем тексту: Кантон). 

 
Члан 2. 

 
Штампање, пуштање у промет 

и дистрибуцију таксених марака врши 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Министарство за финанси-
је), односно правно лице или правна 
лица којима наведене послове, у скла-
ду са Уредбом о таксеним маркама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број 9/03) и ов- 
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им Правилником повјери Министарст-
во за финансије. 
 

II ШТАМПАЊЕ 
 

Члан 3. 
 

Министарство за финансије по-
вјерава штампање таксених марака пр-
авном лицу које може осигурати заш-
титу и сигурност штампања таксених 
марака. 

Уговором између Министарст-
ва за финансије и правног лица којем 
се повјерава штампање таксених мара-
ка, регулисаће се односи у вези с план-
ираним потребама и нарученим коли-
чинама таксених марака, мјесто и на-
чин испоруке одштампаних таксених 
марака, те вођење евиденције у штам-
парији одштампаних таксених марака. 
 

Члан 4. 
 

На основу уговора из члана 3. 
Овог Правилника Министарство за фи-
нансије даје штампарији наруџбу за 
израду - дизајнирање таксених марака  
на основу елемената из чланова 3. и 4. 
Уредбе о таксеним маркама Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

 
Правном лицу којем се повјера-

ва штампање таксених марака припа-
да накнада која се утврђује уговором 
из члана 3. овог Правилника. 

 
Члан 5. 

 
 Овлаштена лица Министарства 
за финансије преузимају таксене мар-
ке од штампарије и похрањују их у ка-
су при Министарству за финансије. 
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III ПУШТАЊЕ У ПРОМЕТ 

И ДИСТРИБУЦИЈА 
 

Члан 6. 
 

Министарство за финансије по-
вјерава пуштање у промет и дистри-
буцију таксених марака правном лицу 
или правним лицима која имају техни-
чке могућности пуштања у промет и 
дистрибуције марака на начин да исте 
буду доступне свим физичким и пра-
вним лицима. 

Уговором или уговорима изме-
ђу Министарства за финансије и прав-
ног лица или правних лица којима се 
повјерава пуштање у промет и дистри-
буција таксених марака утврђује се пр-
еузимање, дистрибуција и малопрода-
ја таксених марака, рокови и начин из-
вјештавања о продаји таксених марака 
и оствареним приходима по том осно-
ву. 
 

Члан 7. 
 
 У складу са чланом 8. Уредбе о 
таксеним маркама Босанско-подрињс- 
ког кантона Горажде, министар за фи-
нансије доноси правилник о породаји 
таксених марака којим ће одредити на 
којим овлаштеним продајним мјести-
ма ће се вршити продаја таксених мар-
ака. 

На основу уговора из члана 6. 
овог Правилника, а у складу са Прави-
лником о продаји таксених марака Ми-
нистарство за финансије правном ли-
цу или правним лицима са којима је 
закључен уговор издаје таксене марке 
како би исте биле дистибуиране по ов-
лаштеним продајним мјестима. 
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Члан 8. 
 

За покриће трошкова дистриб-
уције и продаје таксених марака пра-
вном лицу или правним лицима који-
ма се повјерава дистрибуција и мало-
продаја таксених марака припада нак-
нада уколико је иста уговорена и у из-
носу у којем је уговорена односно у из-
носу који је утврђен уговором или уг-
оворима из члана 6. овог Правилника. 
 
IV ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ УПОТРЕБЕ 

И ЗАМЈЕНА ТАКСЕНИХ  
МАРАКА 

 
Члан 9. 

 
Повлачење таксених марака из 

промета по налогу министра за фина-
нсије врши правно лице којем је повје-
рена дистрибуција и малопродаја так-
сених марака. 

 
Члан 10. 

 
У случају да се таксене марке 

случајно оштете, правно лице којем је 
повјерено пуштање у промет и дист- 
рибуција таксених марака може оште-
ћене таксене марке уз записник врати-
ти Министарству за финансије једном 
полугодишње. 

Не могу се вратити и замијени-
ти таксене марке које су биле прилије-
пљене на спис или су тако оштећене 
да се не може утврдити да ли су упот-
ребљене или случајно оштећене. 

 
Члан 11. 

  
Даном ступања на снагу овог 

Правилника престаје да важи Правил- 
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ник о штампању, пуштању у промет и 
дистрибуцији таксених марака (“Слу-
жбене новине Босанско - подрињског 
кантона Горажде”, број 13/04). 

 
Члан 12. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања  у 
«Службненим новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 
 
Број:06-14-1404/12            М И Н И С Т А Р 
22.03.2012. године          Мухидин Плех,с.р. 
   Г о р а ж д е 
  

249 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07 и 11/08) и члана 88. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па-
ле (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 4/08) 
и Одлуке о утврђивању локалних пу-
тева на подручју Општине Пале-Пра-
ча („Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, бр: 7/04, 
16/04 и 2/09), Општинско вијеће Пале-
Прача, на својој XXXII редовној сједни- 
ци, одржаној дана  28.12.2012. године, 
д о н о с и: 

 
 

ЗАКЉУЧАК 
о измјени и допуни Закључка  

о утврђивању приоритета зимског 
одржавања локалних путева  

на подручју општине Пале-Прача 
 

I  
 

Овим Закључком  у Закључку о 
утврђивању приоритета зимског одр- 
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жавања локалних путева на подручју 
Општине Пале-Прача („Службене но-
вине Босанско - подрињског кантона 
Горажде”,  бр. 1/07), врши се измјена и 
допуна како слиједи:  

 
Иза тачке I додаје се нова тачка 

II  која гласи: 
 
  „Локални пут Прача-Датељи-

Чемерничко Врело, који је од посеб-
ног интереса за Општину, те је из тог 
разлога потребно да буде стално пр-
оходан, не улази нити у један прио-
ритет и његово одржавање врши се 
по потреби”.  

 
  Досадашња тачка II постаје та-

чка III.  
 

II  
 

Овај Закључак ступа на снагу  
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:02-02-1-26/12      ПРЕДСЕЈДАВАЈУЋИ 
28.12.2012.године         Фуад Црнчало,с.р. 
Пале-Прача 
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На основу члана 28. Закона о 
локалној самоуправи („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број: 8/97 и 17/00), члана 24. 
Статута Општине Пале Прача („Слу-
жбене новине Босанско - подрињског 
кантона Горажде” број: 19/07 и 11/08) 
и члана 11. Одлуке о извршењу Буџета 
Општине Пале Прача („Службене но-
вине Босанско - подрињског кантона 
Горажде” бр. 06/11), Општинско вије-
ће Општине Пале Прача, на  XXXII сје- 
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дници, одржаној дана 28.02.2012. годи-
не, у с в о ј и л о  ј е: 
 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА  
И ГОДИШЊИ ОБРАЧУН 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ  ПРАЧА  

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Буџет Општине Пале Прача за 
2011. годину донесен је на XXIII сјед-
ници Општинског вијећа дана 30.03. 
2011. године („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” 
број: 06/11), а  Одлука о прерасподјели 
средства из Буџета Општине Пале Пр-
ача донеСена је на XXX сједници Оп-
штинског вијећа, у складу с којом је и 
припремљен Извјештај о извршењу 
Буџета Општине Пале-Прача  у перио-
ду од 01.01.ДО 31.12.2011. године како 
слиједи: 
 
1. Укупно остварени  
     приходи и примици      2.254.545 КМ 
2. Укупно извршени  
    издаци          2.237.201 КМ 
3. Разлика између  
    остварених прихода  
    и извршених 
    издатака (1-2)               17.344 КМ 
 

Члан 2. 
 

Разлика између остварених пр-
ихода, примитака и извршених изда-
така по годишњем обрачуну је утвр-
ђени вишак прихода у износу од 
17.344 КМ, који се преноси у Буџет за 
2012. годину као нераспоређени виш-
ак прихода. 
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Члан 3. 

 
Утврђени вишак прихода и ње-

гов распоред саставни је дио Буџета 
Општине Пале Прача за 2012. годину 
и биће уграђен у јединствени буџетс-
ки документ Општине Пале Прача за 
2012. годину. 
 

Члан 4. 
 

Укупно извршење прихода и 
издатака на нивоу Општине Пале – 
Прача, укључујући све приходе и из-
датке који су остварени у 2011. години, 
приказано је у билансу прихода и рас-
хода како слиједи: 
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А. ПРИХОДИ 
 

Економ
ски код 

 
П р и х о д и 

ПЛАН 
за 

2011. годину 

Извршење са 
31.12.2011. 
године 

Индекс 
4/3 

     
1 2 3 4 5 

700+810 Укупни приходи и примици (А+Б) 2.261.600 2.254.545 99,69 
     

700000 А.  Укупни приходи (I+II+III) 2.256.600 2.254.545 99,91 
     

710000 I  Порески приходи (1+4+5+6+7+8) 160.500 160.473 99,98 
711100+
711200+
713100 

1.Приходи од пореза на заостале обавезе – 
по прописима до 31.12.2008. године (2+3) 

 
 

3.700 

 
 

2.354 

 
 

63,62 
     

711000 2. Порези на добит појединаца и 
предузећа  3.500 2.354 63,62 

     
711100 Порези на добит појединаца 1.900 883 46,47 

     

711111 Порез на добит од  привредних и 
професионалних  дјелатности 

 
300 

 
95 

 
31,67 

711112 Порез на добит од  пољопривредних 
дјелатности 1.600 788 49,25 

     
711200 Порез на добит предузећа 1.600 1.471 91,94 

     
711211 Порез на добит 1.600 1.471 91,94 

     
713000 3. Порези на плату 200 - 00,00 

     
713111 Порези  на плату 200 - 00,00 

     
714000 4. Порез на имовину 4.000 7.052 176,30 

     
714111 Порез на имовину 1.000 857 85,70 
714121 Порез на насљеђе и дарове 500 347 69,40 
714131 Порез на промет непокретности  2.500 5.848 233,92 

     

715000 5. Порез на промет производа и услуга по 
прописима до 31.12.2005. године 

 
100 

 
- 

 
00,00 

     
716000 6.Порез на доходак 22.700 19.641 86,52 

716111 Порез на доходак од  несамосталне 
дјелатности 18.000 16.390 91,06 

716112 Порез на доходак од самостал.дјелатности 1.000 - 0,00 

716115 Порез на доходак физичких лица на 
дохотке од наградних игара 500 233 46,60 
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716116 Порез на доходак од других самосталних 
дјелатности 3.000 2.585 86,17 

716117 Порез на доходак по коначном обрачуну 200 433 216,50 
     

717000 7. Порез на продају добара и услуга 130.000 131.427 101,10 
     

717131 Приходи од индиректних  пореза  који 
припадају дирекцији за цесте 

 
10.000 

 
8.791 

 
87,91 

717141 Приходи од индиректних  пореза  који 
припадају Општини 120.000 122.636 102,20 

     

720000 II  Непорески приходи 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 99.100 54.907 55,41 

     

721100 1. Приходи од нефинансијских јавих 
предузећа и фианс.јавних инст. 7.000 2.509 50,18 

     
721121 Приходи од земљишне  ренте 2.000 - 0,00 

721122 Приходи од изнајмљивања  пословних  
простора 5.000 2.509 50,18 

     
721200 2. Остали приходи од имовине 3.000 1.584 52,80 

     
721211 Приходи од камате на депозите 3.000 1.584 52,80 

     
722100 3. Административне таксе 2.000 1.549 77,45 

     
722131 Општинске  административне таксе 2.000 1.549 77,45 

     
722300 4. Општинске комуналне таксе 8.000 5.200 65,00 

     
722321 Општинске комуналне таксе 8.000 5.200 65,00 

     
722500 5. Посебне таксе  и накнаде 47.050 33.658 71,54 

722515 Накнада за кориштење података премјера и 
катастра 100 56 56,00 

722516 Накнада за вршење услуга из области 
премјера и катастра 

 
15.000 

 
8.175 

 
54,50 

722531 Накнада за употребу цеста за возила 
правних лица 1.000 981 98,10 

722532 Накнада за употребу цеста за возила 
грађана 2.000 1.603 80,15 

722541 Накнада за шуме 25.000 20.252 250,00 

722581 
Посебна накнада за заштиту од природних 
и других несрећа гдје је основица збирни 
износ нето плата 

 
3.550 

 
2.412 

 
67,94 

722582 
Посебна накнада за заштиту од природних 
и других несрећа гдје је основица збирни 
износ нето примитака 400 179 44,75 
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722600 6. Приходи од пружања услуга 20.000 5.550 27,75 

722617 Приходи од пружања услуга – технички 
пријем 9.000 - - 

722631 Приходи од пружања услуга другима 6.000 3.000 50,00 
 Приходи од пружања услуга - тендери 5.000 2.550 51,00 

722700 7. Непланиране уплате - приходи 12.000 4.788 39,90 
     

722751 Примљене намјенске донације у Буџету 5.000 4.788 95,76 
722761 Уплата рефундације боловања 7.000 - 0,00 
777000 9. Приходи по основу заосталих обавеза 50 69 138,00 
730000 III  Текуће потпоре (грантови и донације) 1.997.000 2.039.165 102,11 

     
732112 Примљени грантови од Федерације 660.000 778.164 117,90 

732114 Примљени грантови  од БПК за текуће 
издатке 1.200.000 1.200.000 100,00 

732113 Примљени грантови од осталих нивоа 
власти 70.000 53.951 77,07 

732116 Примљени грантови од општина 62.000 5.000 8,06 

732118 Примљени грантови од привредних 
друштава 5.000 2.050 41,00 

     
810000 Б. Капитални примици 5.000 - - 
 
 
Б - РАСХОДИ 
 

Економ
ски код 

 
И з д а ц и 

ПЛАН 
за 

2011. 
годину 

Извршење 
са 

31.12.2011. 
годину 

Индекс 
4/3 

     

1 2 3 4 5 
610+820 I Укупни издаци (II+III) 2.261.600 2.237.201 98,92 
     
610000 II Текући издаци (1+2+3+4) 1.148.200 1.127.050 98,16 
     
611000 1. Плате и накнаде трошкова запослених 481.000 471.010 97,92 
611100 Бруто плате и накнаде 385.000 380.519 98,84 
611200 Накнаде трошкова запослених 96.000 90.491 94,26 
611221 накнаде за пријевоз са посла и на посао 12.000 11.691 97,43 
611221 накнада за топли оброк током рада 44.400 39.576 89,26 
611224 регрес за годишњи одмор 9.600 9.600 100,00 
6112410 Накнаде вијећницима за рад у вијећу 30.000 29.568 98,56 
612000 2. Доприноси послодавца 41.400 39.827 96,20 
613000 3. Издаци за материал и услуге 114.800 105.715 92,09 
613100 Путни  трошкови 3.700 3.166 85,57 
613200 Издаци за енергију 31.200 31.075 99,60 
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 за Општину 9.500 9.419 99,15 
 за мјесене заједнице 21.700 21.656 99,80 
613300 Издаци за комуналне услуге 19.000 17.883 94,12 
 издаци за телефонске услуге за општину 8.900 8.563 96,21 
 Издаци за телефонске услуге за мјесну 

заједницу 
800 745 93,13 

 издаци за воду за Општину 2.000 1.882 94,10 
 издаци за отпрему поште 2.800 2.763 98,68 
 трошкови одвоза смећа 3.500 3.408 97,37 
 Остале комуналне услуге 1.000 522 52,20 
613400 Набавка материјала и ситног инвентара 12.750 11.247 88,21 
 набавка канцеларијског материјала  7.250 6.407 88,37 
 набавка материјала за одржавање чистоће 1.500 1.257 83,80 
 набавка ситног инвентара и алата 4.000 3.583 89,58 
613500 Издаци за услуге превоза и горива 12.000 11.989 99,91 
 издаци за гориво за службена возола 9.100 9.069 99,96 
 трошкови регистрације  2.300 2.292 99,65 
 услуге превоза 600 628 104,76 
613700 Издаци за текуће одржавање 12.500 10.999 87,99 
 издаци за поправак и одржавање зграде 1.100 1.052 95,64 
 издаци за поправак и одржавање опреме 5.500 5.015 91,18 
 Издаци за поправак и одржавање возила 5.900 4.932 83,59 
613800 Издаци осигурања и банкарских услуга 6.000 5.410 90,17 
613900 Уговорене услуге 17.650 13.947 79,02 
 издаци за стручно образовање запослених 1.000 725 72,50 
 услуге електронских и писаних медија 2.000 1.669 83,45 
 оглашавање јавних позива, конкурса, огласа  

и сл. 
4.500 3.397 75,49 

 издаци за реперезентацију 4.500 3.997 88,82 
 издаци за стручна гласила, стручну 

литературу и новине 
1.500 1.240 82,67 

 остале неспоменуте услуге 2.000 1.459 72,95 
 издаци за обављање привремених и 

повремених послова 
1.550 929 59,94 

 услуге рада комисије за технички пријем 
објеката 

600 531 88,50 

614000 4. Текући трансфери (грантови) 511.000 510.498 99,90 
614100 Грантови другим  нивоима 49.800 49.745 99,89 
614113 Грантови Републици Српској  20.000 20.000 100,00 
 
614117 

Грантови мјесним заједницама (обиљежава-
ње значајнијих датума и догађаја) 

 
2.000 

 
2.000 

 
100,00 

614121 Трансфер за културу 24.750 24.732 99,93 
614124 Трансфер за изборе 2.700 2.663 98,63 
614131 Манифестација Дани јабуке 350 350 100,00 
614200 Грантови појединцима 184.950 184.770 99,90 
614221 Новчане помоћи незапосленим 500 468 93,60 
614224 Изадци за привремене и повремене послове 2.100 2.067 98,43 
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614233 Издаци за расељена лица 69.350 69.348 100,00 
 Помоћ одрживом повратку 61.450 61.430 99,97 
614234 Исплате стипендија 30.600 30.580 99,93 
614239 Остали грантови појединцима  12.050 12.049 99,99 
614235 Трансфер за помоћ предшколској и 

школској дјеци   
4.350 4.311 99,10 

614241 Трансфер за посебне намјене –елементарне 
непогоде 

4.550 4.517 99,27 

614300 Грантови непрофитним организацијама 142.350 142.200 99,89 
 Риболовно друштво “Топлик” Прача 3.500 3.500 100,00 
 КУД “Расим Имшировић” Прача 5.000 5.000 100,00 
 УГ Демобилисаних бораца општине Пале 

Прача 
16.950 16.950 100,00 

 Радио клуб Прача 1.000 1.000 100,00 
 УГ Пензионера Прача 500 452 90,40 
 Ловачко друштво “Расоха” Прача 5.000 5.000 100,00 
 Добровољно ватрогасно друштво Прача 77.200 77.200 100,00 
 НК Јахорина Прача 6.600 6.600 100,00 
 Синдикална организација општине Пале 3.000 3.000 100,00 
 Удружење пчелара 500 500 100,00 
 Карате-клуб “Маи” Прача 5.300 5.300 100,00 
 Савез  општина и градова ФБиХ 850 840 98,82 
 Вјерске заједнице 450 405 90,00 
 ХО “Мерхамет” МДД 10.000 9.953 99,53 
 Ловачко друштво “Рогатица” Крива Драга 1.000 1.000 100,00 
 Патриотска лига 2.000 2.000 100,00 
 УВ Мирис завичаја 1.500 1.500 100,00 
 Српско грађанско вијеће 300 300 100,00 
 Фацелија Горажде 200 200 100,00 
 Нови фронт слободе Тузла 500 500 100,00 
 МРК Горажде 1.000 1.000 100,00 
614400 Субвенције јавним предузећима 129.350 129.251 99,92 
 ЈП Културно-информативни центар Прача 100.000 100.000 100,00 
 ЈКП “Прача” Прача 21.750 21.719 99,86 
 ЈУ Дом здравља Прача 7.600 7.532 99,11 
614800 Поврат из ранијих година 4.550 4.532 99,60 
615+821 III Капитални издаци (1+2) 1.113.400 1.110.151 99,71 
615000 1. Капитални грантови 1.072.400 1.069.781 99,76 
615110 Капитални грантови 740.400 739.388 99,86 
615220 Остали инфраструктурни објекти по МЗ 332.000 330.393 99,52 
820000 2. Издаци 41.000 40.370 98,46 
 
д) Капитални издаци 
 

Аналитички преглед капиталних изадатака у 2011. години дат је у прилогу 
са свим релевантним поклазатељима.  
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   615220 Остали инфраструктурни објекти по 
МЗ 332.000 330.393 

   615221 за спортске објекте 10.500 10.454 
   615221 за објекат културе 185.000 184.733 
   615221 за образовне установе 3.000 2.700 
   615221 Капит.трансфер за ЈУ Дом здравља 

Прача за реконструкцију објеката 98.500 98.220 
   615221 Капитални трансфер ЈП “ЈКП Прача” 

Прача 2.000 1.700 
  
   615221 За водоснабдијевање 23.000 22.587 
   615221 Остали објекти 10.000 9.999 
  
   615100 Капитални грантови другим 740.400 739.388 
       
   615117 Капитални трансфер за мјесне заједни-

це за уређење корита ријеке Праче 222.000 221.945 
   615117 Капитални трансфер за асфалтирање 

регионалног пута  196.400 196.225 
   615117 Капитални трансфер мјесним заједни-

цама за санацију локалних путева 196.000 195.513 
   615117 Капитални трансфер мјесним 

заједницама за објекте инфраструктуре 54.000 54.227 
   615117 Капитални трансфер мјесним заједни-

цама за зимско и љетно одржавање 
путева 44.000 43.608 

   615117 Санација штета од поплава 28.000 27.870 
 
 

IV  - ВИШАК ПРИХОДА 
 

Члан 5. 
 

Остварени вишак прихода по годишњем обрачуну за период 01.01.2011-
31.12.2011. године у износу од 17.344 КМ преноси се као нераспоређени вишак 
прихода у наредну годину. 

 
 
V – РАСПОРЕД ИЗДАТАКА ПО КОРИСНИЦИМА 
 

Члан 6. 
 

Извршени издаци по корисницима износе 2.237.201 КМ и дати су у овом 
дијелу извршења Буџета  Општине Пале Прач, како слиједи: 
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Раз
дио 

Код 
пот. 
јед. 

Фун
кцио
нал. 
код 

Еконо-
мски 
код 

О п и с 

Планиран
о Буџетом 
за 2011. 
годину 

Изврш
ење  са 

31.12. 
2011. 

1 2 3 4 5 6 7 
10          101                                          ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ 

 
  

0110 6112410 Наканде општинским вијећницима за рад  
у Вијећу 30.000 29.568 

0110 611 Накнаде вијећницима  30.000 29.568 

 613400 Набавка материјала 400 221 

0110 613914 Услуге репрезентације 600 541 
 613 Издаци за материал и услуге 1.000 762 

     

0110 614117 Обиљежавање Дана општине и остали 
општински јубилеји 2.000 2.000 

1490 614124 Накнаде изборној комисији и трошкови 
избора 2.700 2.663 

  Текући грантови 4.700 4.663 

 СВЕГА РАЗДИО 10: 35.700 34.993 

 
11 
 

 
 
ЈЕДИНСТВЕНИ ОРГАН ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

111   
 СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

 
0110 611100 Бруто плате и наканде плата 28.000 26.688 
0110 611200 Накнаде трошкова запослених 3.000 2.533 

 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 31.000 29.221 
0110 612111 Доприноси послодавца 3.000 2.792 
0110 613100 Путни трошкови 100 67 
0110 613300 здаци за комуналне услуге 500 314 

 613322 од тога: издаци за телефонске услуге 500 314 
0110 613400 Набавка материјала 700 682 
0110 613900 Уговорене  услуге 500 480 

  
 
 
 

0110 613000 Издаци за материал и услуге 1.800 1.543 

   СВЕГА  РАЗДИО 111: 35.800 33.556 
  

112 
 
                                   СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ НАЧЕЛНИКА 

 
0110 611100 Бруто плате и накнаде плата 45.000 44.100 
0110 611200 Накнаде трошкова запослених 3.000 2.718 

       
  0110 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 48.000 46.818 
  
  0110 612111 Доприноси послодавца 5.000 4.618 
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  0110 613100 Путни трошкови 500 389 
0110 613300 Издаци за комуналне услуге 3.500 2.896 

 613322 Издаци за телефонске услуге (ПТТ) 1.000 934 
0110 613327 Услуге интернета за општину 1.500 1.440 

 613329 Остале комуналне услуге 600 522 
0110 613400 Набавка материјала 500 267 

0110 613800 Издаци осигурања, банкарских услуга и 
услуга платног промета 1.000 552 

  Осигурање запослених 1.000 552 
0110 613900 Уговорене услуге 13.000 10.286 

0110 613911 
Услуге оглашавања јавних набавки и објаве 
конкурса и презентација општине путем 
медија 500 384 

 613912 Услуге штампања 1.000 513 
0110 613914 Услуге репрезентације 4.000 3.457 

0110 613936 

Накнаде за рад у комисији за израду 
интерних аката и др. комисија именоване 
од општинског начелника од чега комисији 
за непокретност припада 1.100КМ 1.000 531 

0110 613921 Услуге за стручно образовање (семинари, 
стручни испити и др.стручне услуге) 4.000 3.397 

0110 613922 Услуге стручног образовања 1.000 640 
0110 613991 Остале услуге 1.500 1.364 
0110 613000 Издаци за материјал  и услуге 18.500 14.390 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113 

 614113 Трансфер Републици Српској 20.000 20.000 
 614000 Текући грантови 20.000 20.000 

0110 821300 Остала опрема 41.000 40.370 
0110 821000 Издаци за набавку сталних средстава 41.000 40.370 

 СВЕГА  РАЗДИО 112:  132.500 126.196 

 
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСИ, 
БУЏЕТ,ФИНАНСИЈЕ,  
БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ  
И ОПШТУ УПРАВУ 

 
0110 611100 Бруто плате и накнаде 216.000 214.459 
0110 611200 Накнаде трошкова запослених 45.000 42.151 
0110 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 261.000 256.610 

0110 612111 Доприноси послодавца 23.000 22.447 

0110 613100 Путни трошкови 100 67 
0140 613300 Издаци за комуналне услуге 15.000 14.673 

 613321 Издаци за воду 2.000 1.882 
 613322 Издаци за телефонске услуге (ПТТ) 6.700 6.620 
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   6133222 Писмоносне пошиљке 2.800 2.763 
 613323 Издаци услуга одвоза смећа 3.500 3.408 

0110 613400 Набавка материјала 8.000 7.629 
0140 613500 Издаци за услуге превоза и горива 12.000 11.989 

  од тога: издаци за гориво за службена возла 9.070 9.069 
  од тога: трошкови регистрације 2.300 2.292 
  од тога: услуге превоза 630 628 

0110 613700 Текуће одржавање програма и опреме 4.000 3.615 
0140 613700 Текуће одржавање опреме и зграда 6.500 5.984 
0140  Општинске зграде 1.100 1.052 
0140  Општинских возила 5.400 4.932 

0140 613800 Издаци осигурања, банкарских услуга и 
услуга платног промета 5.000 4.858 

0110 613900 Уговорене услуге 2.600 1.804 
0110 613912  500 292 
0110 613915  100 95 

 613922  1.000 665 

0110 613971 Услуге за стручно образовање (семинари, 
стручни испити и др.стручне услуге) 1.000 752 

 613000 Издаци за материал и услуге 53.200 50.619 

 614121 Трансфер за културу 24.750 24.732 
0810 614311 Трансфер НК “Јахорина” Прача 6.600 6.600 

 614311 Нови фронт слободе Тузла 500 500 
 614311 Трансфер Карате-клуб МАИ Прача 5.300 5.300 

0820 614131 Манифестација “Дани јабуке” Горажде 350 350 

 614311 Културно умјетничко друштво “Расим 
Имшировић” Прача 5.000 5.000 

 614311 МРК Горажде 1.000 1.000 
 614311 Риболовно друштво “Топлик” Прача 3.500 3.500 
 614311 Ловачко друштво “Расоха” Прача 5.000 5.000 
 614311 Ловачко друштво  “Рогатица”Крива Драга 1.000 1.000 

0830 614411 Културно-информативни центар “Прача” 
Прача 100.000 100.000 

 614311 Радиоклуб Прача 1.000 1.000 
0490 614234 Стипендије ученицима 30.600 30.580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0610 614239 Трансфер за социјалне помоћи 23.550 23.412 

 614200 Трансфер за помоћ у рјешавању стамбене 
социјалне проблематике 130.800 130.778 

 614311 ХО “Мерхамет” МДД 10.000 9.953 
 614311 Вјерске заједнице 750 705 
 614411 ЈУ Дом здравља Прача 7.600 7.532 
 614311 Синдикална организација општине Пале 3.000 3.000 

1490 614324 Удружење пензионера 500 452 
 6143111 Организација демобилисаних бораца 16.950 16.950 

0310 614311 Добровољно ватрогасно душтво Прача 77.200 77.200 
1360 614311 Фацелија Горажде 200 200 

 614311 Савез општина и градова 850 840 
1000 614311 Удружење пчелара 500 500 

 641311 УВ Мирис завичаја 1.500 1.500 
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   614311 Патриотска лига 2.000 2.000 
 614800 Поврат средстава 4.550 4.532 
 614000 Текући трансфери 464.550 464.116 
     
 СВЕГА РАЗДИО 113: 801.750 793.792 

  
114 

 
                  СЛУЖБА ЗА ГЕОДЕТСКЕ, ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ОБНОВУ  
                                   И РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

  1190 611100 Бруто плате и накнаде 83.000 82.541 
  1190 611200 Накнаде трошкова запослених 12.000 11.046 
  1190 611200 Накнаде за рад комисија   
  1190 611000 Плате и накнаде трошкова заослених 95.000 93.587 
  
  1190 611211 Допринос послодавца 9.000 8.637 
  
  1190 613100 Путни трошкови 3.000 2.643 
   613200 Издаци за енергију 31.200 31.075 
  0140  од тога: Општина 9.500 9.419 
  0740  од тога: потрошња ел.енерг.за улич. расвјету 21.700 21.656 
  
  1190 613400 Набавка материјала 3.000 2.321 
  1190 613700 Издаци за текуће одржав. програма и опреме 2.000 1.400 
  1190 613900 Уговорене услуге 950 837 
   613922  700 660 
  1190 613970 Услуге за стручно образовање (семинари, 

стручни испити, и др. сл. усл.) 250 177 
   613000 Издаци за материјал и услуге 40.150 38.276 
  
  
   614411 Субвенција ЈП “ЈКП Прача”  за набав. опреме 21.750 21.719 
   614000 Текући грант – Субвенције јавним 

предузећима 21.750 21.719 
  
   615220 Остали инфраструктурни објекти по МЗ 332.000 330.393 
   615221 за спортске објекте 10.500 10.454 
   615221 за објекат културе 185.000 184.733 
   615221 за образовне установе 3.000 2.700 
   615221 Капит.трансфер за ЈУ Дом здравља Прача за 

реконструкцију објеката 98.500 98.220 
   615221 Капитални трансфер ЈП “ЈКП Прача” Прача 2.000 1.700 
  
   615221 За водоснабдијевање 23.000 22.587 
   615221 Остали објекти 10.000 9.999 
  
   615100 Капитални грантови другим 740.400 739.388 
       
   615117 Капитални трансфер за мјесне заједнице за 

уређење корита ријеке Праче 222.000 221.945 
   615117 Капитални трансфер за асфалтирање 

регионалног пута  196.400 196.225 
   615117 Капитални трансфер мјесним заједницама за 

санацију локалних путева 196.000 195.513 
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   615117 Капитални трансфер мјесним заједницама 
за објекте инфраструктуре 

54.000 54.227 

   615117 Капитални трансфер мјесним заједницама 
за зимско и љетно одржавање путева 

44.000 43.608 

   615117 Санација штета од поплава 28.000 27.870 
   615000 Капитални грантови 1.072.400 1.069.781 
       
    СВЕГА РАЗДИО 114 1.238.300 1.232.200 
  

 
115 

   
 
СЛУЖБА  ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 

  

  0210 611100 Бруто плате и наканде 13.000 12.731 
  0210 611200 Накнаде трошкова запослених 3.000 2.474 
  0210 611000 Плате и наканде трошкова запослених 16.000 15.205 
       
  0210 611211 Допринос послодавца 1.400 1.332 
       
  0210 613400 Набавка материјала 150 127 
   613400 Издаци за материјал и услуге 150 127 
       
    СВЕГА РАЗДИО 115. 17.550 16.664 
       
    УКУПНИ ИЗДАЦИ 2.261.600 2.237.201 

 
Члан 7. 

 
Извјештај о извршењу Буџета и годишњи обрачун Општине Пале Прача за 

период 01.01.-31.12.2011. године биће објављен у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:02-14-1-20/12                                                                                     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
28.02.2012. године                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
Пале-Прача                                                                                         Фуад Црнчало,с.р. 
 

251 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:19/07) и  члана 81. Пословника Опш-
тинског вијећа Општине Пале (,,Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 4/08), а поводом 
19. марта, Дана реинтеграције Праче у 
Ф БиХ, Општинско вијеће Пале-Прача, 
на XXXII редовној сједници, одржаној 
дана 28.02.2012.године, д о н о с и: 

О Д Л У К У 
о именовању  

Организационог одбора 
 

Члан 1. 
 
 Поводом 19. марта, Дана реин-
теграције Праче у Ф БиХ, одржаће се 
свечана манифестација поводом чега 
се именује Организациони одбор у сљ-
едећем саставу: 
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1. Радача Мунир, предсједник 
2. Црнчало Фуад, члан 
3. Агановић Рамиз, члан 
4. Омеровић Сулејман, члан 
5. Салиспахић Авдо, члан 

 
Члан 2. 

 
 Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестације и 
предрачун потребних финансијских 
средстава, те по завршетку манифес-
тације сачинити извјештај и достави-
ти га Општинском вијећу и општин-
ском начелнику. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:02-02-1-23/12       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
28.02.2012.године          Фуад Црнчало,с.р. 
Пале-Прача   
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” бр. 
19/07 и 11/08) и члана 81. Пословника 
Општинског вијећа Општине Пале (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” бр. 4/08), Општинс-
ко вијеће Општине Пале-Прача, на св-
ојој XXXII редовној сједници, одржаној 
дана 28.02.2012. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени допуни  

Одлуке образовању Комисије  
за равноправност сполова 
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Члан 1. 

 

У Одлуци о образовању Коми-
сије за равноправност сполова (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” бр.2/09 и 13/11), у чл-
ану 1. врши се измјена и допуна тако 
што: 
-  умјесто „Сердаревић Медиха, пре-
дсједник” именује се „Брутус Ајла”,   
а за члана именује се „Имшировић Са-
нела”.  
   

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:02-02-1-25/12       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
28.02.2012.године          Фуад Црнчало,с.р. 
Пале-Прача 
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На основу члана 131. Закона о 
просторном уређењу и грађењу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, бр. 15/09), чла-
на 24. Статута Општине Пале (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, бр. 19/07 и 11/08) и 
члана 81. Пословника Општинског ви-
јећа Општине Пале-Прача (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” бр.4/08),  Општинско вијеће 
Пале, на својој XXXII редовној сједни-
ци, одржаној дана  28.02.2012. године, 
д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о начину формирања комисије  
за вршење техничког преглада,  

начину вршења техничког прегледа 
објеката и утврђивању трошкова 

техничког прегледа 
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Члан 1. 
 
            Овом се Одлуком утврђује нач-
ин формирања комисије за вршење те-
хничког преглада објеката, начину вр-
шења техничког прегледа објеката и 
утврђивање трошкова техничког прег-
леда објеката.  
 

Члан 2. 
 

Комисију за вршење техничког 
прегледа објеката изграђених на подр-
учју Општине Пале- Прача, рјешењем 
формира  општински начелник путем 
Службе за геодетске, имовинскоправ-
не послове, обнову и развој и простор-
но уређење, са листе квалифицираних 
стручњака, у року од 8 дана по подно-
шењу захтјева за издавање одобрења 
за употребу објекта.  

Комисија се састоји од  предсје-
дника и два или више чланова у завис-
ности од природе објекта у чијем сас-
таву не могу бити службена лица која 
су учествовала у доношењу рјешења 
којим се одобрава изградња објекта. 
 

Члан 3. 
 

У зависности од природе и вр-
сте објекта у комисију се именују ди-
пломирани инжењери из области: 

 

- архитектуре,  
- грађевине  

(конструктивни, саобраћајни  
и хидротехнички смјер), 

- електротехнике  
(јака и слаба струја) 

- машинства,  
- геодезије, 
- саобраћаја, 
- заштите од пожара и експлозија, 
- заштите на раду, 
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- технологије. 
 

У саставу комисије мора бити 
најмање једно стручно лице које има 
стручну спрему и праксу која је одре-
ђена за лица која могу радити технич-
ку документацију за грађевине за које 
се врши технички преглед.  
 

Члан 4. 
 

Општински начелник најмање 
једном у двије (2) године дужан је обја-
вити јавни позив стручним лицима за 
учешће у раду комисија. 

Јавни позив се објављује најма-
ње у једном од дневних листова на по-
дручју Федерације БиХ, «Службеним 
новинама Босанско-подрињског кант-
она Горажде», на огласној табли Опш-
тине и веб-страници Општине. 

Стручна лица за вршење техни-
чког прегледа грађевина, поред опш-
тих услова, треба да су дипломирани 
инжињери одговарајуће струке са пет 
година радног искуства и положеним 
стручним испитом. 
 

Члан 5. 
 

Трошкови техничког прегледа 
одређују се у зависности од  величине 
и намјене објекта, инвестиционе врије-
дности објекта и статуса инвеститора. 

Трошкови вршења техничког 
прегледа грађевина падају на терет 
инвеститора и њих закључком утврђу-
је општински начелник путем Службе 
за геодетске, имовинскоправне посло-
ве, обнову и развој и просторно уређе-
ње,  којим се одређује висина и рок уп-
лате.  

Против закључка може се изја-
вити жалба Министарству за урбаниз-
ам, просторно уређење и заштиту око- 
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лине Босанско - подрињског кантона 
Горажде. 

Жалба не одлаже издавање упо-
требне дозволе. Инвеститор је дужан 
прије изласка комисије на терен упла-
тити цјелокупни износ предвиђених 
бруто трошкова техничког прегледа.                                                                                                      
 

Члан 6. 
 

У бруто трошковима техничког 
прегледа садржани су:  

                                                 

1. Трошкови рада органа управе изн-
осе 10% од извршене уплате, 

2. Бруто накнада за рад комисије са 
свим порезима износи 90% од извр-
шене уплате.                                                                                           

 
Члан 7. 

 
Бруто трошкови техничког пре-

гледа грађевина одређују се на сљеде-
ћи начин: 

 
1. Стамбени објекти по 1м2 бруто 

површине:   
                                                                 

- површине мање 
 и једнаке 130 м2 . . . . . 4,0 КМ/1 м2,                    

- површине  
од 130 - 200 м2 . . . . . . . . 3,5 КМ/1м2,                                                 

- површине веће  
од 200 м2. . . . . . . . . . . . 3,0 КМ/1м2 

 
2. Пословни и производни објекти 

по 1 м2  бруто површине:  
                                             

- површине мање и једнаке  
500 м2. . . . . . . . . . . . . . . 5,0 КМ/1 м2,                                           

- површине  
од 500 - 2.000 м2 . . . . . . . 4,0 КМ/1 м2,                                          

- површине  
од 2.000 до 3.000 м2. . . . .3,0 КМ/1 м2,                                               

- површине веће  
од 3.000 м2 . . . . . . . . . . 2,0 КМ/1 м2. 
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Ако се из изведених грађевин-
ских радова не може утврдити повр-
шина исказана у м2 (бензинске пумпе, 
котловнице, мостови, хидроцентрале 
и сл.) основицу за утврђивање трошко-
ва техничког прегледа чини инвести-
циона вриједност објекта. Та основица 
се множи са  процентом 0,50%.  
 

Члан 8. 
 

За стамбене објекте чији су инв-
еститори ратни војни инвалиди преко 
60% инвалидности, накнада из члана 
7. ове одлуке се умањује за 50%. 

 
Члан 9. 

 
Накнаду за обављени технички 

преглед у висини утврђеној рјешењем 
из претходног члана, са припадајућим 
пореским обавезама, инвеститор објек-
та уплаћује на жирорачун Буџета Оп-
штине.  

 
Члан 10. 

 
Средства која инвеститор упла-

ти на име техничког прегледа објекта 
нису буџетски приход планиран у Бу-
џету Општине за текућу годину и ср-
едства се књиже као ванбуџетска. 

 
Члан 11. 

 
Накнада за рад чланова коми-

сије распоређује се на једнаке дијелове 
члановима комисије.                                                                    

Изузетно од одредбама претхо-
днога става предсједнику комисије ко-
ји је уједно и члан комисије за одре-
ђену област и члан комисије који је за-
дужен за двије фазе накнада се увећава 
за 20%. 
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Накнада за рад комисије из чла-
на  2. ове Одлуке исплаћује се на осно-
ву уговора о дјелу, који се закључује за 
сваки технички преглед објекта. 
 

Члан 12. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у «Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде» и ступањем на 
снагу ове Одлуке престаје да важи Од-
лука о начину формирања комисије за 
вршење техничког преглада, начину 
вршења техничког прегледа објеката и 
утврђивању трошкова техничког прег-
леда “Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:9/08). 
 
Број:02-02-1-24/12       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
28.02.2012. године         Фуад Црнчало,с.р. 
Пале-Прача  
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На основу члана 63. и 83. Зако-
на о грађевинском земљишту Федера-
ције Босне и Херцеговине  (“Службене 
новине Федерације Босне и Херцегов-
ине” бр. 25/03), члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене  новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” 
бр. 19/07 и 11/08) и  члана 81. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па-
ле (,,Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 4/08), 
Општинско вијеће Пале-Прача, на св-
ојој  XXXII редовној сједници, одржан-
ој 28.02.2012. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању накнаде за додијељено 
грађевинско и остало земљиште 
друштвене својине, накнаде за 

кориштење   грађевинског  и осталог  
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земљишта и накнаде за кориштење 
изграђеног осталог  грађевинског 

земљишта (ренте) на којем 
постоји право својине за 2012. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се вис-

ина накнаде за додијељено грађевин-
ско и остало земљиште у друштвеној 
својини као и обавеза плаћања накна-
де за кориштење осталог грађевинск-
ог земљишта на којем постоји право 
својине и накнаде за кориштење изг-
рађеног грађевинског земљишта (рен-
те) на којем постоји право својине,  у 
2012. години. 
 

Члан 2. 
 

Накнада за додијељено земљи-
ште одређује се у проценту од утврђе-
не просјечне цијене 1 м2 изграђеног ст-
амбеног простора на подручју општи-
не Пале-Прача, који у 2012. години из-
носи 300,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Накнада за додијељено земљи-
ште утврђује се према зонама и то: 
 
1. У првој стамбено - пословној зони 

5% од просјечне цијене 1 м2 изграђ-
еног стамбеног простора за текућу 
годину, што износи 15,00 КМ  по 1 
м2. 

2. У другој стамбено-пословној зони  
4% од висине просјечне цијене изг-
рађеног стамбеног простора за тек-
ућу годину, што износи 12,00 КМ  
по 1 м2. 

3. У трећој стамбено-пословној зони 
3% од висине просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбнеог простора за  
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текућу годину, што износи 9,00 КМ  
по 1 м2. 

4. У четвртој стамбено-пословној зо-
ни 2% од висине просјечне цијене 1 
м2 изграђеног стамбеног простора 
за текућу годину, што износи 6,00 
КМ  по 1 м2. 

5. У петој стамбено-пословној зони 
1% висине просјечне цијене 1 м2  
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 3,000 КМ  
по 1 м2. 

6. У шестој стамбено-пословној зони 
0,50% висине просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 1,50 КМ  
по 1 м2. 

 
Члан 4. 

 
Накнада за  кориштење осталог  

грађевинског земљишта на којем пос-
тоји право својине утврђује се у про-
центу од 0,01% по 1м2 земљишта, од 
утврђене просјечне цијене 1 м2  изгра-
ђеног стамбеног простора на подручју 
Општине Пале-Прача, за 2012. годину. 
 

Члан 5. 
 

Накнада за погодност кориште-
ња изграђеног осталог грађевинског 
земљишта на којем постоји право свој-
ине (ренте) одређује се у проценту од 
утврђене просјечне цијене 1 м2  изгра-
ђеног стамбеног простора на подручју 
општине Пале-Прача, за 2012. годину. 
 

Члан 6. 
 

Накнада  из члана 5. ове Одлуке  
утврђује се према зонама и то: 
 

1. У првој стамбено-пословној зони 
6% од просјечне цијене 1 м2 изграђ- 
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еног стамбеног простора за текућу 
годину, што износи 18,00 КМ  по 1 
м2 корисне површине стамбеног и 
пословног простора. 

2. У другој стамбено-пословној зони  
5% од висине просјечне цијене изг-
рађеног стамбеног простора за тек-
ућу годину, што износи 15,00 КМ  
по 1 м2 корисне површине стамбен-
ог и пословног простора. 

3. У трећој стамбено-пословној зони 
4% од висине просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбнеог простора за 
текућу годину, што износи 12,00 
КМ по 1 м2 корисне површине ста-
мбеног и пословног простора. 

4. У четвртој стамбено-пословној зо-
ни 3% од висине просјечне цијене 1 
м2 изграђеног стамбеног простора 
за текућу годину, што износи 9,00 
КМ по 1 м2 корисне површине ста-
мбеног и пословног простора. 

5. У петој стамбено-пословној зони 
2% висине просјечне цијене 1 м2  
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 6,00 КМ  
по 1 м2 корисне површине стамбе-
ног и пословног простора. 

6. У шестој стамбено-пословној зони 
1% висине просјечне цијене 1 м2 из-
грађеног стамбеног простора за те-
кућу годину, што износи 3,00 КМ  
по 1 м2 корисне површине стамбен-
ог и пословног простора. 

 
Члан 7. 

 
Уколико се за стамбени или по-

словни објекат не може утврдиту ко-
рисна површина накнада из члана 5. 
ове Одлуке, утврђује се према зонама 
и то:   
 

- за прву зону у проценту од 0,6%  од 
инвестиционе вриједности објекта. 
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- за другу зону у проценту од 0,5%  

од инвестиционе вриједности обје-
кта. 

- За трећу зону у проценту од 0,4%  
од инвестиционе вриједности обје-
кта. 

- за четврту зону у проценту од 0,3%  
од инвестиционе вриједности обје-
кта. 

- за пету зону у проценту од 0,2% од 
инвестиционе вриједности објекта.  

- за шесту зону у проценту од 0,1%  
од инвестиционе вриједности обје-
кта. 

 
Члан 8. 

 
       Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у «Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде» и ступањем на 
снагу ове Одлуке престаје да важи Од-
лука о утврђивању накнаде за додије-
љено грађевинско и остало земљиште 
друштвене својине, накнаде за кориш-
тење осталог  грађевинског земљишта 
и накнаде за кориштење изграђеног 
осталог  грађевинског земљишта (рен-
те) на којем постоји право својине за 
2011. годину (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 6/11). 
 
Број:02-02-1-21/12       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.02.2012. године        Фуад Црнчало,с.р. 
Пале-Прача 
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        На основу члана 66. Закона о 
грађевинском земљишту у Федерацији 
Босне и Херцеговине (“Службене нов-
ине Федерације Босне и Херцеговине” 
бр. 25/03), члана  24. Статута Општине 
Пале (“Службене новине Босанско-по- 
дрињског кантона Горажде” бр. 19/07  

28.март/ожујак 2012. 
 
 
и 11/08) и члана 81. Пословника Опш-
тинског вијећа Општине Пале (,,Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 4/08), Општинс-
ко вијеће Општине Пале-Прача, на св-
ојој XXXII редовној  сједници, одржан-
ој дана 28.02.2012. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне цијене  

1 м2 изграђеног стамбеног простора 
за 2012. годину на подручју  

Општине Пале 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се просјечна цијена 1 
м2 изграђеног стамбеног простора за 
2012.годину, на подручју Општине Па-
ле, у висини од 300,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Утврђена цијена изграђеног ст-
амбеног простора из члана 1. ове Од-
луке служи као основица за израчуна-
вање погодности земљишта (ренте), на-
кнаде за додијељено грађевинско зем-
љиште овисно о зонама земљишта утв-
рђених посебном Одлуком, за утврђи-
вање накнаде 1 м2 изузетог грађевинс-
ког земљишта и  процјене вриједности 
некретнина. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у «Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде». 
 
Број:02-02-1-22/12     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.02.2012. године      Фуад Црнчало,с.р. 
Пале-Прача   
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 На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Посло-
вника Општинског вијећа Општине Па-
ле (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 4/08), 
Општинско вијеће Пале-Прача, на сво-
јој XXXII редовној сједници, одржаној 
дана 28.02.2012. године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о побољшању услова рада  

ПС „Прача” 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале-Прача се обраћа Минис-
тарству за унутрашње послове Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
комесару Управе полиције Босанско-
подрињског кантона Горажде са мол-
бом да покушају  побољшати услове у 
раду Полицијске станице Прача, у по-
гледу побољшања материјално техни-
чким средствима и погонским горивом 
за аутомобиле. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:02-02-1-27/12       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
28.02.2012.године          Црнчало Фуад,с.р.       
Пале-Прача   
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 На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса- 
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Посло-
вника Општинског вијећа Општине 
Пале (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће  Пале-Прача, на св-
ојој XXXII редовној сједници, одржаној 
дана 28.02.2012.године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду 

Куктурно-информативног центра 
„Прача” за 2011. годину. 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале-Прача усваја Извјештај о 
раду Куктурно-информативног цент-
ра „Прача” за 2011. годину. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:02-02-1-28/12       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
28.02.2012.године          Црнчало Фуад,с.р.     
Пале-Прача 
 

И С П Р А В К Е 
 

У складу са чланом 154. Послов-
ника Скупштине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене ноине  
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Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де“, број:10/08), секретар Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, в р ш и 
 
 

И С П Р А В К У 
ШТАМПАРСКЕ ГРЕШКЕ 

 
У ЗАКОНУ О ИЗМЈЕНАМА  
И ДОПУНАМА ЗАКОНА  
О АМИНИСТРАТИВНИМ 
ТАКСАМА БОСАНСКО - 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
28.март/ожујак 2012.   

28.март/ожујак 2012. 
 
 

У објављеном Закону у члану 1. 
Тарифни број 17. Став 2. Стоји: 
 

„За рјешавање приговора у пост-
упку усклађивања редова вожње на кан-
тоналним аутобусним линијама за сваки 
предложениполазак и сваки предложе-
ни повратак 150 КМ“, а треба да стоји: „За 
рјешавање приговора у поступку ускла-
ђивања редова вожње на кантоналним 
аутобусним линијама за сваки предло-
жениполазак и сваки предложени пов-
ратак 50 КМ“ 
 
Број:01-02-97-5/12               С Е К Р Е Т А Р  
22.03.2012.године               СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Мидхат Башић,с.р.

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