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Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине, одлучујући о захтјеву 
Предсједника Федерације Босне и Хер-
цеговине за утврђивање уставности За-
кона о платама и накнадама у органи-
ма власти Федерације Босне и Херце-
говине, на основу члана IV.Ц.10. Уста-
ва Федерације Босне и Херцеговине, 
након проведене јавне расправе, на 
сједници одржаној 28. фебруара 2012. 
године, донио је 
 
 

П Р Е С У Д У 
 

1. Утврђује се да оспорени дио члана 1. 
Закона о платама и накнадама у орга-
нима власти у Федерацији Босне и Хе-
рцеговине ("Службене новине Феде-
рације БиХ", број 45/10) у дијелу који 
гласи: „те примјена овог закона у кан-
тонима, градовима и општинама у Фе-
дерацији“, није у нескладу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. 
 
2. Пресуду објавити у "Службеним но- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
винама Федерације БиХ" и службеним 
гласилима кантона.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

1. Предсједник Федерације Босне и Хе-
рцеговине (у даљем тексту: подноси-
лац захтјева) поднио је 03.11.2011. го-
дине Уставном суду Федерације Босне 
и Херцеговине (у даљем тексту: Уста-
вни суд Федерације) захтјев за утврђи-
вање уставности дијела члана 1. Зако-
на о платама и накнадама у органима 
власти Федерације Босне и Херцегови-
не (у даљем тексту: оспорени Закон), 
тврдећи да одредба члана 1. оспореног 
Закона у дијелу који гласи: “те примје-
на овог закона у кантонима, градови-
ма и оштинама у Федерацији“, није у 
складу са одредбама члана III. 4. е) и л) 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не. 
 
2. Подносилац захтјева наводи да је 
чланом 1. оспореног Закона прописа-
но, да се овим законом уређују  плате  
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и накнаде изабраних дужносника но-
сиоца извршних функција и савјетни-
ка у органима законодавне и органима 
извршне власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине, државних службеника и 
намјештеника у органима државне 
службе Федерације, правобраниоца, 
службеника судске полиције и затвор-
ских полицајаца – стражара у казнено-
поправним заводима Федерације, те 
примјена овог закона у кантонима, гр-
адовима и општинама у Федерацији. 
Подносилац захтјева даље истиче, да је 
одредбама члана III.4.е) и л) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине регу-
лисано да кантонима припадају све 
надлежности за утврђивање политике 
у вези са регулисањем и осигурањем 
јавних служби, те да су надлежни за 
финансирање дјелатности кантоналне 
власти, или њених агенција. Надаље, 
да је одредбама члана III.л.(ј) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине про-
писана искључива надлежност Феде-
рације у финансирању дјелатности 
федералне власти, установа и инсти-
туција које федералне власти оснивају 
опорезивањем, задуживањем, или дру-
гим средствима, а да одредбама члана 
III.2. и III.3. Устава Федерације Босне и 
Херцеговине, није прописана заједни-
чка надлежност федералне и  кантона-
лне власти на утврђивању и финанси-
рању кантоналне власти, нити је о то-
ме постигнута сагласност, већ да је то 
право остављено искључиво кантони-
ма.  
 
Подносилац захтјева предлаже, да Уст-
авни суд Федерације утврди да одре-
дба чана 1. оспореног Закона у дијелу 
који гласи: “те примјена овог закона у 
кантонима, градовима и општинама, у 
Федерацији“ није сагласна са одредба- 
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ма Устава Федерације Босне и Херце-
говине. 
 
3. Уставни суд Федерације је сагласно 
члану 16. Закона о поступку пред Ус-
тавним судом Федерације Босне и Хе-
рцеговине ("Службене новине Федера-
ције БиХ", бр. 6/95 и 37/03) дана 08.11. 
2011. године доставио захтјев на одгов-
ор другој страни у овом уставносудс-
ком поступку, односно Представнич-
ком дому и Дому народа Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине. Тра-
жени одговор није достављен.  
 
4. Јавна расправа одржана је 28. Феб-
руара 2012. године. Јавној расправи 
присуствовао је пуномоћник подноси-
оца захтјева, док расправи испред Пре-
дставничког дома Парламента Феде-
рације Босне и Херцеговине и Дома 
народа Парламента Федерације Босне 
и Херцеговине није нико присуствов-
ао. 
 
На јавној расправи пуномоћник под-
носиоца захтјева остао је у цијелости 
код навода из захтјева. На питања у 
вези са Поглављем V. оспореног Зако-
на, у односу на одредбе чл. 57-63. овог 
закона, које разрађују начин примјене 
оспореног закона у кантонима, опш-
тинама и градовима у Федерацији, пр-
едставник подносиоца захтјева није 
дао одговор, већ је остао искључиво 
при наводима из захтјева.  
 
5. Уставни суд Федерације је одлучио 
као у тачки 1. изреке ове пресуде из 
сљедећих разлога: 
 
Уставни суд Федерације је на основу 
одредбе члана IV.Ц.10.(2) Устава Феде-
рације Босне и Херцеговине, између  
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осталог, надлежан да одлучује о зах-
тјеву Предсједника Федерације Босне 
и Херцеговине о томе, да ли је пријед-
лог закона који је усвојио један од до-
мова, или у конкретном случају, закон 
који су усвојила оба дома у складу са 
Уставом Федерације Босне и Херцего-
вине. 
 
Разматрајући поднесени захтјев, Уста-
вни суд Федерације је пошао од одре-
дбе члана III.2. Устава Федерације Бос-
не и Херцеговине, којом је прописана 
надлежност Федерације и кантона, те 
одредбе члана III.3. којом је утврђен 
начин остваривања тих надлежности. 
Чланом III.2.е) прописано је, да су по-
ред осталих надлежности, Федерација 
и кантони надлежни и за социјалну 
политику, а та надлежност се према 
Уставу Федерације Босне и Херцегови-
не може, у складу са потребама, оства-
ривати заједнички или одвојено или 
од стране кантона координисано од 
федералне власти, како је то и пропи-
сано одредбом члана III.3.л) Устава Фе-
дерације Босне и Херцеговине. У кон-
кретном случају, област која је уређена 
овим законом је област права из радн-
ог односа, која је саставни дио соција-
лне политике. Члан III.3 (3) Устава Фе-
дерације Босне и Херцеговине, релева-
нтан за овај случај утврђује да у врше-
њу ових надлежности, када се ради о 
законима и другим прописима обаве-
зујућим за подручје цијеле Федераци-
је, у складу са овим уставом и одлука-
ма Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, федерална власт ће пос-
тупити узимајући у обзир кантоналне 
надлежности, различите ситуације у 
појединим кантонима и потребу за 
флексибилношћу у провођењу. Феде-
рална власт има право утврђивати по- 
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литику и доносити законе који се тичу 
сваке од ових надлежности.  
 
У конкретном случају, оспорени Закон 
уређује сегмент плата и накнада у из-
вршној и законодавној власти, што је 
дио права запосленика који произила-
зи из радног односа. Парламент Феде-
рације Босне и Херцеговине се у скло-
пу вођења законодавне политике оп-
редијелио, да у складу са потребама, 
ову област уреди оспореним Законом, 
којим је утврдио политку и опште смј-
ернице за уређење ове важне области 
на подручју цијеле Федерације. Извјес-
но је да постоји потреба да се, уз ува-
жавање принципа из члана III.3.(3) Ус-
тава Федерације Босне и Херцеговине 
плате и накнаде запослених у законо-
давној и извршној власти у цијелој Фе-
дерацији Босне и Херцеговине оквир-
но уреде на уједначен начин, што је у 
складу са императивом једнаких права 
пред законом која произилазе и из ра-
дног односа за обављање истоврсних 
послова у органима власти.  
 
Надаље, како подносилац захтјева није 
захтијевао утврђивање уставности одр-
едби Поглавља V. оспореног Закона, 
којима је регулисана и прописана при-
мјена оспореног Закона у кантонима, 
општинама и градовима, Уставни суд 
Федерације и није одлучивао у том пр-
авцу. Међутим, нужно је поглавље V. 
оспореног Закона  разматрао у оквиру 
одлучивања о меритуму постављеног 
захтјева, јер представљају нераскидиву 
цјелину и искључиво је на такав начин 
могуће одлучити да ли се прописаним 
начином примјене оспореног Закона  
неуставно сужава или ускраћује надле-
жност кантона у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 
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Анализирајући дакле, у том контексту, 
одредбе поглавља V. оспореног Закона 
утврђено је да су  одредбама чл. 57-63  
разрађени начин примјене оспореног 
Закона у кантонима, градовима и оп-
штинама. При томе је федерална вла-
ст, у складу са одредбама члана III.3(3) 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не евидентно водила рачуна о кантон-
алним надлежностима, евентуалним 
различитим ситуацијама у кантонима 
и потребом за флексибилности у про-
вођењу утврђене политике у овој обла-
сти. Тако је оспореним Законом за кан-
тоналне, односно градске и општинс-
ке власти прописан искључиво прин-
ципијелни оквир за уређење овог пит-
ања у сваком кантону, општини и гра-
ду појединачно. Примјера ради, члан 
57. оспореног Закона прописује општи 
принцип који гласи: “кантони, општи-
не и градови у Федерацији ће својим 
прописима о платама и накнадама по-
штовати основне принципе за утврђи-
вање плата прописане чланом 3. овог 
Закона“. Притом је надаље прописана 
само основица, једнака за све запосле-
не у органима извршне и законодавне 
власти, те максимални проценат, а на-
чин утврђивања коефицијената и пла-
тних разреда ће бити утврђени закон-
има о платама и накнадама кантона, 
односно одлукама градских и општин-
ских вијећа. Такође, оспореним Закон-
ом су прописане врсте накнада  на ује-
дначен начин за све запосленике у за-
конодавној и извршној власти у Феде-
рацији. Но, уважавајући кантоналне 
надлежности, висина и начин оствари-
вања права на накнаде и додатке на 
плату остављена је да је утврде владе 
кантона, а за општину и град, општи-
нска, односно градска вијећа. Конач-
но, члан 63. оспореног Закона пропис- 
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ује  обавезу кантонима, општинама и 
градовима да донесу одговарајуће, уса-
глашене прописе из ове области. 
 
Очигледно је да из свега наведеног пр-
оизилази да је федерална власт имала 
уставни основ за доношење оспореног 
закона, на начин да је у односу на кан-
тоне, општине и градове прописала 
принципијелни оквир у складу са оцј-
еном законодавца да постоји потреба 
да се ова област, принципијелно, уре-
ди на уједначен начин за све запослене 
у органима законодавне и извршне вл-
асти у Федерацији Босне и Херцего-
вине. 
 
6. Уставни суд Федерације је на основу 
наведеног утврдио, да одредбе члана 
1. оспореног Закона у дијелу који гла-
си: “те примјена овог закона у кантон-
има, градовима и општинама у Феде-
рацији“, нису у нескладу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Из наведених разлога Уставни суд Фе-
дерације је одлучио као у изреци ове 
пресуде. 
 
Ову пресуду Уставни суд Федерације 
донио је једногласно у саставу: мр Ка-
та Сењак, предсједница Суда, Сеад Ба-
хтијаревић, мр Ранка Цвијић, Домин 
Малбашић, Александра Мартиновић  
и  мр Фарис Вехабовић, судије Суда. 
 
Број:У-30/11                 Предсједница 
28.02.2012.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 zahtjevu Pre- 
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dsjednika Federacije Bosne i Hercegovine 
za utvrđivanje ustavnosti Zakona o pla-
ćama i naknadama u organima vlasti Fe-
deracije Bosne i Hercegovine, na temelju 
članka IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, nakon provedene javne ras-
prave, na sjednici održanoj 28. veljače 
2012. godine, donio je 
 
 

P R E S U D U 
 

1. Utvrđuje se da osporeni dio članka 1. 
Zakona o plaćama i naknadama u orga-
nima vlasti u Federaciji Bosne i Hercego-
vine ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 45/10) u dijelu koji glasi: „te primje-
na ovog zakona u kantonima, gradovima 
i općinama u Federaciji“, nije u nesuklad-
nosti sa Ustavom Federacije Bosne i Her-
cegovine. 
 
2. Presudu objaviti u "Službenim novi-
nama Federacije BiH" i službenim glasili-
ma kantona.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
1. Predsjednik Federacije Bosne i Herce-
govine (u daljnjem tekstu: podnositelj za-
htjeva) podnio je 03.11.2011. godine Usta-
vnom sudu Federacije Bosne i Hercego-
vine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Fe-
deracije) zahtjev za utvrđivanje ustavno-
sti dijela članka 1. Zakona o plaćama i na-
knadama u organima vlasti Federacije 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
osporeni Zakon), tvrdeći da odredba čla-
nka 1. osporenog Zakona u dijelu koji gl-
asi: “te primjena ovog zakona u kantoni-
ma, gradovima i općinama u Federaciji“, 
nije sukladna odredbama članka III. 4. e) 
i l) Ustava Federacije Bosne i Hercegovi-
ne. 

Број 6 – страна 597 
 
 
2. Podnositelj zahtjeva navodi da je čla-
nkom 1. osporenog Zakona propisano, 
da se ovim zakonom uređuju  plaće i na-
knade izabranih dužnosnika nositelja iz-
vršnih funkcija i savjetnika u organima 
zakonodavne i organima izvršne vlasti u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, državnih 
službenika i namještenika u organima 
državne službe Federacije, pravobranite-
lja, službenika sudbene policije i zatvors-
kih policajaca – stražara u kaznenopopra-
vnim zavodima Federacije, te primjena 
ovog Zakona u kantonima, gradovima i 
općinama u Federaciji. Podnositelj zahtje-
va dalje ističe, da je odredbama članka 
III.4.e) i l) Ustava Federacije Bosne i He-
rcegovine regulirano da kantonima prip-
adaju sve nadležnosti za utvrđivanje po-
litike u svezi reguliranja i osiguranja jav-
nih službi, te da su nadležni za financira-
nje djelatnosti kantonalne vlasti, ili njenih 
agencija. Nadalje, da je odredbama član-
ka III.l.(j) Ustava Federacije Bosne i Her-
cegovine propisana isključiva nadležnost 
Federacije u financiranju djelatnosti fede-
ralne vlasti, ustanova i institucija koje fe-
deralne vlasti utemeljuju oporezivanjem, 
zaduživanjem, ili drugim sredstvima, a 
da odredbama članka III.2. i III.3. Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine, nije pro-
pisana zajednička nadležnost federalne i  
kantonalne  vlasti na utvrđivanju i finan-
ciranju kantonalne vlasti, niti je o tome 
postignuta suglasnost, već da je to pravo 
ostavljeno isključivo kantonima.  
 
Podnositelj zahtjeva predlaže, da Ustavni 
sud Federacije utvrdi da odredba čanka 
1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: 
“te primjena ovog zakona u kantonima, 
gradovima i općinama, u Federaciji“ nije 
suglasna odredbama Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine. 
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3. Ustavni sud Federacije je suglasno čl-
anku 16. Zakona o postupku pred Usta-
vnim sudom Federacije Bosne i Hercego-
vine ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 6/95 i 37/03) dana 08.11.2011. godine 
dostavio zahtjev na odgovor drugoj stra-
ni u ovom ustavnosudskom postupku, 
odnosno Zastupničkom domu i Domu 
naroda Parlamenta Federacije Bosne i 
Hercegovine. Traženi odgovor nije dosta-
vljen.  
 
4. Javna rasprava održana je 28. veljače 
2012. godine. Javnoj raspravi nazočio je 
opunomoćenik podnositelja zahtjeva, 
dok raspravi ispred Zastupničkog doma 
Parlamenta Federacije Bosne i Hercego-
vine i Doma naroda Parlamenta Federa-
cije Bosne i Hercegovine nije nitko nazo-
čio. 
 
Na javnoj raspravi opunomoćenik pod-
nositelja zahtjeva ostao je u cijelosti kod 
navoda iz zahtjeva. Na upite u svezi Po-
glavlja V. osporenog Zakona, u odnosu 
na odredbe čl. 57-63. ovog Zakona, koje 
razrađuju način primjene osporenog za-
kona u kantonima, općinama i gradovi-
ma u Federaciji, predstavnik podnositelja 
zahtjeva nije dao očitovanje, već je ostao 
isključivo pri navodima iz zahtjeva.  
 
5. Ustavni sud Federacije je odlučio kao u 
točki 1. izreke ove presude iz sljedećih ra-
zloga: 
 
Ustavni sud Federacije je na temelju od-
redbe članka IV.C.10.(2) Ustava Federa-
cije Bosne i Hercegovine, između ostalog, 
nadležan da odlučuje o zahtjevu Predsje-
dnika Federacije Bosne i Hercegovine o 
tome, da li je prijedlog zakona koji je us-
vojio jedan od domova, ili u konkretnom 
slučaju, zakon koji su usvojila oba doma  
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sukladan Ustavu Federacije Bosne i Her-
cegovine. 
 
Razmatrajući podneseni zahtjev, Ustavni 
sud Federacije je pošao od odredbe čla-
nka III.2. Ustava Federacije Bosne i Her-
cegovine, kojom je propisana nadležnost 
Federacije i kantona, te odredbe članka 
III.3. kojom je utvrđen način ostvarivanja 
tih nadležnosti. Člankom III.2.e) propisa-
no je, da su pored ostalih nadležnosti, Fe-
deracija i kantoni nadležni i za socijalnu 
politiku, a ta nadležnost se prema Ustavu 
Federacije Bosne i Hercegovine može, su-
kladno potrebama, ostvarivati zajednički 
ili odvojeno ili od strane kantona koor-
dinirano od federalne vlasti, kako je to i 
propisano odredbom članka III.3.l) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine. U ko-
nkretnom slučaju, oblast koja je uređena 
ovim zakonom je oblast prava iz radnog 
odnosa, koja je sastavni dio socijalne poli-
tike. Članak III.3 (3) Ustava Federacije 
Bosane i Hercegovine, relevantan za ovaj 
slučaj utvrđuje da u vršenju ovih nadlež-
nosti, kada se radi o zakonima i drugim 
propisima obvezujućim za područje cijele 
Federacije, sukladno ovom ustavu i odlu-
kama Parlamenta Federacije Bosne i Her-
cegovine, federalna vlast će postupiti uzi-
majući u obzir kantonalne nadležnosti, 
različite situacije u pojedinim kantonima 
i potrebu za fleksibilnošću u provođenju. 
Federalna vlast ima pravo utvrđivati po-
litiku i donositi zakone koji se tiču svake 
od ovih nadležnosti.  
 
U konkretnom slučaju, osporeni Zakon 
uređuje segment plaća i naknada u izvr-
šnoj i zakonodavnoj vlasti, što je dio pra-
va uposlenika koji proizilazi iz radnog 
odnosa. Parlament Federacije Bosne i He-
rcegovine se u sklopu vođenja zakono-
davne politike opredijelio, da sukladno  
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potrebama, ovu oblast uredi osporenim 
Zakonom, kojim je utvrdio politku i opće 
smjernice za uređenje ove važne oblasti 
na području cijele Federacije. Izvjesno je 
da postoji potreba da se, uz uvažavanje 
načela iz članka III.3.(3) Ustava Federa-
cije Bosne i Hercegovine plaće i naknade 
uposlenih u zakonodavnoj i izvršnoj vla-
sti u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovi-
ne okvirno urede na jednoobrazan način, 
što je sukladno imperativu jednakih pra-
va pred zakonom koja proizilaze i iz ra-
dnog odnosa za obavljanje istovrsnih po-
slova u organima vlasti.  
 
Nadalje, kako podnositelj zahtjeva nije 
zahtijevao utvrđivanje ustavnosti odred-
bi Poglavlja V. osporenog Zakona, koji-
ma je regulirana i propisana primjena os-
porenog Zakona u kantonima, općinama 
i gradovima, Ustavni sud Federacije i nije 
odlučivao u tom pravcu. Međutim, nuž-
no je poglavlje V. osporenog Zakona  raz-
matrao u okviru odlučivanja o meritumu 
postavljenog zahtjeva, jer predstavljaju 
neraskidivu cjelinu i isključivo je na tak-
av način moguće odlučiti da li se propisa-
nim načinom primjene osporenog Zako-
na  neustavno sužava ili uskraćuje nadle-
žnost kantona u Federaciji Bosne i Herce-
govine. 
 
Analizirajući dakle, u tom kontekstu, od-
redbe poglavlja V. osporenog Zakona ut-
vrđeno je da su  odredbama čl. 57-63  raz-
rađeni način primjene osporenog Zakona 
u kantonima, gradovima i općinama. Pri 
tome je federalna vlast, sukladno odred-
bama članka III.3 (3) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine evidentno vodila ra-
čuna o kantonalnim nadležnostima, eve-
ntualnim različitim situacijama u kanto-
nima i potrebom za fleksibilnosti u prov-
ođenju utvrđene politike u ovoj oblasti.  
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Tako je osporenim Zakonom za kanto-
nalne, odnosno gradske i općinske vlasti 
propisan isključivo načelni okvir za ure-
đenje ovog pitanja u svakom kantonu, 
općini i gradu ponaosob. Primjera radi, 
članak 57. osporenog Zakona propisuje 
opće načelo koje glasi: “kantoni, općine i 
gradovi u Federaciji će svojim propisima 
o plaćama i naknadama poštovati teme-
ljna načela za utvrđivanje plaća propisa-
na člankom 3. ovog Zakona“. Pritom je 
nadalje propisana samo osnovica, jedna-
ka za sve uposlene u organima izvršne i 
zakonodavne vlasti, te maksimalni pro-
cenat, a način utvrđivanja koeficijenata i 
platnih razreda će biti utvrđeni zakonima 
o plaćama i naknadama kantona, odno-
sno odlukama gradskih i općinskih vije-
ća. Takođe, osporenim Zakonom su pro-
pisane vrste naknada na jednoobrazan 
način za sve uposlenike u zakonodavnoj i 
izvršnoj vlasti u Federaciji. No, uvažava-
jući kantonalne nadležnosti, visina i na-
čin ostvarivanja prava na naknade i do-
datke na plaću ostavljena je da je utvrde 
vlade kantona, a za općinu i grad, opći-
nska, odnosno gradska vijeća. Konačno,  
članak 63. osporenog Zakona propisuje  
obvezu kantonima, općinama i gradovi-
ma da donesu odgovarajuće, usuglašene 
propise iz ove oblasti. 
 
Očigledno je da iz svega navedenog proi-
zilazi da je federalna vlast imala ustavni 
temelj za donošenje osporenog Zakona, 
na način da je u odnosu na kantone, opći-
ne i gradove propisala načelni okvir sukl-
adno ocjeni zakonodavca da postoji pot-
reba da se ova oblast, načelno, uredi na 
jednoobrazan način za sve uposlene u 
organima zakonodavne i izvršne vlasti u 
Federaciji Bosne i Hercegovine. 
 
6. Ustavni sud Federacije je na temelju  
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navedenog utvrdio, da odredbe članka 1. 
osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te 
primjena ovog Zakona u kantonima, gra-
dovima i općinama u Federaciji“, nisu u 
nesukladnosti sa Ustavom Federacije Bo-
sne i Hercegovine. 
 
Iz navedenih razloga Ustavni sud Fede-
racije je odlučio kao u izreci ove presude. 
 
Ovu presudu Ustavni sud Federacije do-
nio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Se-
njak, predsjednica Suda, Sead Bahtijare-
vić, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, 
Aleksandra Martinović i mr. Faris Veha-
bović, suci Suda. 
 
Broj:U-30/11                       Predsjednica 
28.02.2012.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 zahtjevu Pred-
sjednika Federacije Bosne i Hercegovine 
za utvrđivanje ustavnosti Zakona o pla-
tama i naknadama u organima vlasti Fe-
deracije Bosne i Hercegovine, na osnovu 
člana IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, nakon provedene javne ras-
prave, na sjednici održanoj 28. februara 
2012. godine, donio je 
 
 

P R E S U D U 
 

1. Utvrđuje se da osporeni dio člana 1. 
Zakona o platama i naknadama u orga-
nima vlasti u Federaciji Bosne i Hercego-
vine ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 45/10) u dijelu koji glasi: „te primje-
na ovog zakona u kantonima, gradovima 
i općinama u Federaciji“, nije u neskladu  
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sa Ustavom Federacije Bosne i Hercego-
vine. 
 
2. Presudu objaviti u "Službenim novina-
ma Federacije BiH" i službenim glasilima 
kantona.  
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

1. Predsjednik Federacije Bosne i Herce-
govine (u daljem tekstu: podnosilac zah-
tjeva) podnio je 03.11.2011. godine Ustav-
nom sudu Federacije Bosne i Hercegovi-
ne (u daljem tekstu: Ustavni sud Federa-
cije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti di-
jela člana 1. Zakona o platama i naknada-
ma u organima vlasti Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: osporeni 
Zakon), tvrdeći da odredba člana 1. ospo-
renog Zakona u dijelu koji glasi: “te pri-
mjena ovog zakona u kantonima, grado-
vima i općinama u Federaciji“, nije u sk-
ladu sa odredbama člana III. 4. e) i l) Us-
tava Federacije Bosne i Hercegovine. 
 
2. Podnosilac zahtjeva navodi da je čla-
nom 1. osporenog Zakona propisano, da 
se ovim zakonom uređuju  plate i nakna-
de izabranih dužnosnika nosioca izvršn-
ih funkcija i savjetnika u organima zako-
nodavne i organima izvršne vlasti u Fed-
eraciji Bosne i Hercegovine, državnih sl-
užbenika i namještenika u organima dr-
žavne službe Federacije, pravobranioca, 
službenika sudske policije i zatvorskih 
policajaca – stražara u kaznenopopravn-
im zavodima Federacije, te primjena ov-
og Zakona u kantonima, gradovima i op-
ćinama u Federaciji. Podnosilac zahtjeva 
dalje ističe, da je odredbama člana III.4.e) 
i l) Ustava Federacije Bosne i Hercego-
vine regulisano da kantonima pripadaju 
sve nadležnosti za utvrđivanje politike u 
vezi sa regulisanjem i osiguranjem javnih  
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službi, te da su nadležni za finansiranje 
djelatnosti kantonalne vlasti, ili njenih 
agencija. Nadalje, da je odredbama člana 
III.l.(j) Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine propisana isključiva nadležnost 
Federacije u finansiranju djelatnosti fede-
ralne vlasti, ustanova i institucija koje fe-
deralne vlasti osnivaju oporezivanjem, 
zaduživanjem, ili drugim sredstvima, a 
da odredbama člana III.2. i III.3. Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine, nije pro-
pisana zajednička nadležnost federalne i  
kantonalne vlasti na utvrđivanju i finan-
siranju kantonalne vlasti, niti je o tome 
postignuta saglasnost, već da je to pravo 
ostavljeno isključivo kantonima.  
 
Podnosilac zahtjeva predlaže, da Ustavni 
sud Federacije utvrdi da odredba čana 1. 
osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te 
primjena ovog Zakona u kantonima, gra-
dovima i općinama, u Federaciji“ nije sa-
glasna sa odredbama Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine. 
 
3. Ustavni sud Federacije je saglasno čla-
nu 16. Zakona o postupku pred Ustavn-
im sudom Federacije Bosne i Hercegovi-
ne ("Službene novine Federacije BiH", br. 
6/95 i 37/03) dana 08.11.2011. godine do-
stavio zahtjev na odgovor drugoj strani u 
ovom ustavnosudskom postupku, odno-
sno Predstavničkom domu i Domu naro-
da Parlamenta Federacije Bosne i Herce-
govine. Traženi odgovor nije dostavljen.  
 
4. Javna rasprava održana je 28. februara 
2012. godine. Javnoj raspravi prisustvo-
vao je punomoćnik podnosioca zahtjeva, 
dok raspravi ispred Predstavničkog do-
ma Parlamenta Federacije Bosne i Herce-
govine i Doma naroda Parlamenta Fede-
racije Bosne i Hercegovine nije niko pris-
ustvovao. 
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Na javnoj raspravi punomoćnik podno-
sioca zahtjeva ostao je u cijelosti kod na-
voda iz zahtjeva. Na pitanja u vezi sa Po-
glavljem V. osporenog Zakona, u odnosu 
na odredbe čl. 57-63. ovog Zakona, koje 
razrađuju način primjene osporenog zak-
ona u kantonima, općinama i gradovima 
u Federaciji, predstavnik podnosioca za-
htjeva nije dao odgovor, već je ostao isk-
ljučivo pri navodima iz zahtjeva.  
 
5. Ustavni sud Federacije je odlučio kao u 
tački 1. izreke ove presude iz sljedećih ra-
zloga: 
 
Ustavni sud Federacije je na osnovu od-
redbe člana IV.C.10.(2) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, između ostalog, na-
dležan da odlučuje o zahtjevu Predsjed-
nika Federacije Bosne i Hercegovine o to-
me, da li je prijedlog zakona koji je usvo-
jio jedan od domova, ili u konkretnom sl-
učaju, zakon koji su usvojila oba doma u 
skladu sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine. 
 
Razmatrajući podneseni zahtjev, Ustavni 
sud Federacije je pošao od odredbe člana 
III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercego-
vine, kojom je propisana nadležnost Fe-
deracije i kantona, te odredbe člana III.3. 
kojom je utvrđen način ostvarivanja tih 
nadležnosti. Članom III.2.e) propisano je, 
da su pored ostalih nadležnosti, Federa-
cija i kantoni nadležni i za socijalnu poli-
tiku, a ta nadležnost se prema Ustavu Fe-
deracije Bosne i Hercegovine može, u skl-
adu sa potrebama, ostvarivati zajednički 
ili odvojeno ili od strane kantona koordi-
nisano od federalne vlasti, kako je to i 
propisano odredbom člana III.3.l) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine. U konkr-
etnom slučaju, oblast koja je uređena ov-
im Zakonom je oblast prava iz radnog  



Број 6 – страна 602 
 
 
odnosa, koja je sastavni dio socijalne po-
litike. Član III.3 (3) Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine, relevantan za ovaj sl-
učaj utvrđuje da u vršenju ovih nadlež-
nosti, kada se radi o zakonima i drugim 
propisima obavezujućim za područje ci-
jele Federacije, u skladu sa ovim ustavom 
i odlukama Parlamenta Federacije Bosne 
i Hercegovine, federalna vlast će postu-
piti uzimajući u obzir kantonalne nadle-
žnosti, različite situacije u pojedinim ka-
ntonima i potrebu za fleksibilnošću u pr-
ovođenju. Federalna vlast ima pravo utv-
rđivati politiku i donositi zakone koji se 
tiču svake od ovih nadležnosti.  
 
U konkretnom slučaju, osporeni Zakon 
uređuje segment plata i naknada u izvr-
šnoj i zakonodavnoj vlasti, što je dio 
prava zaposlenika koji proizilazi iz 
radnog odnosa. Parlament Federacije 
Bosne i Hercegovine se u sklopu vođenja 
zakonodavne politike opredijelio, da u 
skladu sa potrebama, ovu oblast uredi 
osporenim Zakonom, kojim je utvrdio 
politku i opće smjernice za uređenje ove 
važne oblasti na području cijele 
Federacije. Izvjesno je da postoji potreba 
da se, uz uvažavanje principa iz člana 
III.3.(3) Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine plate i naknade zaposlenih u zak-
onodavnoj i izvršnoj vlasti u cijeloj Fede-
raciji Bosne i Hercegovine okvirno urede 
na jednoobrazan način, što je u skladu sa 
imperativom jednakih prava pred zakon-
om koja proizilaze i iz radnog odnosa za 
obavljanje istovrsnih poslova u organima 
vlasti.  
 
Nadalje, kako podnosilac zahtjeva nije 
zahtijevao utvrđivanje ustavnosti odred-
bi Poglavlja V. osporenog Zakona, koji-
ma je regulisana i propisana primjena os-
porenog Zakona u kantonima, općinama  
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i gradovima, Ustavni sud Federacije i nije 
odlučivao u tom pravcu. Međutim, nuž-
no je poglavlje V. osporenog Zakona  raz-
matrao u okviru odlučivanja o meritumu 
postavljenog zahtjeva, jer predstavljaju 
neraskidivu cjelinu i isključivo je na tak-
av način moguće odlučiti da li se propisa-
nim načinom primjene osporenog Zako-
na  neustavno sužava ili uskraćuje nadle-
žnost kantona u Federaciji Bosne i Her-
cegovine. 
 
Analizirajući dakle, u tom kontekstu, od-
redbe poglavlja V. osporenog Zakona ut-
vrđeno je da su odredbama čl. 57-63  raz-
rađeni način primjene osporenog Zakona 
u kantonima, gradovima i općinama. Pri 
tome je federalna vlast, u skladu sa od-
redbama člana III.3(3) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine  evidentno vodila 
računa o kantonalnim nadležnostima, ev-
entualnim različitim situacijama u kan-
tonima i potrebom za fleksibilnosti u pro-
vođenju utvrđene politike u ovoj oblasti. 
Tako je osporenim Zakonom za kanto-
nalne, odnosno gradske i općinske vlasti 
propisan isključivo principijelni okvir za 
uređenje ovog pitanja u svakom kantonu, 
općini i gradu ponaosob. Primjera radi, 
član 57. osporenog Zakona propisuje opći 
princip koji glasi: “kantoni, općine i gra-
dovi u Federaciji će svojim propisima o 
platama i naknadama poštovati osnovne 
principe za utvrđivanje plata propisane 
članom 3. ovog Zakona“. Pritom je nada-
lje propisana samo osnovica, jednaka za 
sve zaposlene u organima izvršne i zako-
nodavne vlasti, te maksimalni procenat, a 
način utvrđivanja koeficijenata i platnih 
razreda će biti utvrđeni zakonima o pla-
tama i naknadama kantona, odnosno od-
lukama gradskih i općinskih vijeća. Tako-
đe, osporenim Zakonom su propisane vr-
ste naknada  na jednoobrazan način za  
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sve zaposlenike u zakonodavnoj i izvr-
šnoj vlasti u Federaciji. No, uvažavajući 
kantonalne nadležnosti, visina i način os-
tvarivanja prava na naknade i dodatke na 
platu ostavljena je da je utvrde vlade ka-
ntona, a za općinu i grad, općinska, od-
nosno gradska vijeća. Konačno,  član 63. 
osporenog Zakona propisuje obavezu ka-
ntonima, općinama i gradovima da done-
su odgovarajuće, usaglašene propise iz 
ove oblasti. 
 
Očigledno je da iz svega navedenog pro-
izilazi da je federalna vlast imala ustavni 
osnov za donošenje osporenog zakona, 
na način da je u odnosu na kantone, op-
ćine i gradove propisala principijelni ok-
vir u skladu sa ocjenom zakonodavca da 
postoji potreba da se ova oblast, principi-
jelno, uredi na jednoobrazan način za sve 
zaposlene u organima zakonodavne i iz-
vršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercego-
vine. 
 
6. Ustavni sud Federacije je na osnovu 
navedenog utvrdio, da odredbe člana 1. 
osporenog Zakona u dijelu koji glasi: “te 
primjena ovog Zakona u kantonima, gra-
dovima i općinama u Federaciji“, nisu u 
neskladu sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine. 
 
Iz navedenih razloga Ustavni sud Fede-
racije je odlučio kao u izreci ove presude. 
 
Ovu presudu Ustavni sud Federacije do-
nio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Se-
njak, predsjednica Suda, Sead Bahtijare-
vić, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, 
Aleksandra Martinović i mr. Faris Veha-
bović, sudije Suda. 
 

Broj:U-30/11                       Predsjednica 
28.02.2012.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 чланова 51, 52, 53. и 
54. Пословника Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 10/08), на прије-
длог Колегија Скупштине Босанско-
по-дрињског кантона Горажде, Скуп-
штина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на годишњој сједници, одр-
жаној 27.04.2012. године, д о н о с и:  
 
 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 

1. Програм рада Скупштине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2012. годину  

 
Предлагач: Колегиј Скупштине 

Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Колегиј Скупштине 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

2. Програм рада Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2012. 
годину  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Р о к: I  тромјесечје 
 

3. Буџет Босанско-подрињског канто- 
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на Горажде за 2012. годину  
 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за  фин-

ансије БПК Горажде 
Р о к: I  тромјесечје 
   

4. Закон о извршењу Буџета Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2012. годину  
 

Предлагач: Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде 

Обрађивач: Министарство за  фин-
ансије БПК Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
   

5. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о преузимању права оснивача 
над ОШ “Фахрудин Фахро Башче-
лија“ Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за науку, 

културу и спорт БПК 
Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

6. Закон о измјенама и допунама За-
кона о преузимању права оснивача 
над ОШ “Хусеин еф. Ђозо“ Гора-
жде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за науку, 

културу и спорт БПК 
Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

7. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о преузимању права оснивача  
над ОШ “Мехмедалија Мак Дизд- 

04. мај/свибањ 2012. 
 
 
ар“ Витковићи 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за науку, 

културу и спорт БПК 
Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

8. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о преузимању права оснивача 
над ОШ “Хасан Турчало Брзи“ Ил-
овача 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за науку, 

културу и спорт БПК 
Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

9. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о преузимању права оснивача 
над ОШ “Устиколина“ Устиколина 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за науку, 

културу и спорт БПК 
Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

10. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о преузимању права оснивача 
над ОШ “Прача“ Прача 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за науку, 

културу и спорт БПК 
Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

11. Закон о измјенама и допунама Зак- 
      она о преузимању права оснивача 



04. мај/свибањ 2012. 
 
 

над ОМШ “Авдо Смаиловић“ Гора-
жде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за науку, 

културу и спорт БПК 
Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

12. Закон о заштити права припадни-
ка националних мањина у Босанс-
ко-подрињском кантону Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прав-

осуђе, управу и радне 
односе БПК Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

13. Закон о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прав-

осуђе, управу и радне 
односе БПК Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

14. Закон о платама и накнадама пол-
ицијских службеника Босанско-по-
дрињског кантона Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за унут-

рашње послове БПК Го-
ражде 

Р о к: I  тромјесечје 
 

15. Приједлог Одлуке о измјенама и  
допунама Одлуке о оснивању ЈЗУ 
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Кантонална болница Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за соци-

јалну политику, здравс-
тво, расељена лица и 
избјеглице БПК Гораж-
де 

Р о к: I  тромјесечје 
 

16. Приједлог Одлуке о накнади за зд-
равствено осигурање радника који 
то право не остварују по другом ос-
нову за 2012. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за соци-

јалну политику, здравс-
тво, расељена лица и 
избјеглице БПК Гораж-
де 

Р о к: I  тромјесечје 
 

17. Приједлог Одлуке о давању сагла-
сности на Финансијски план Заво-
да здравственог осигурања Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2012. годину  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог оси-

гурања БПК Горажде 
Р о к: I  тромјесечје 
 

18. Одлука о усвајању Просторне осн-
ове Просторног плана Босанско-
подрињског кантона Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урба-

низам, просторно уређ- 
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 ење и заштиту околине 

БПК Горажде 
Р о к: I  тромјесечје 
 

19. Извјештај о извршењу Буџета Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
за 2011. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за  фин-

ансије БПК Горажде 
Р о к: I  тромјесечје 
 

20. Извјештај о утрошеним средствима 
Буџетске резерве за период 01.01.-
31.12.2011. године  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за  фин-

ансије БПК Горажде 
Р о к: I  тромјесечје 
 

21. Извјештај о извршењу Финансијск-
ог плана Завода здравственог оси-
гурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2011. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог оси-

гурања БПК Горажде 
Р о к: I  тромјесечје 
 

22. Извјештај о извршењу Финансијс-
ког плана ЈУ Служба за запошљава-
ње Босанско-подрињског кантона  
Горажде за 2011. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ  Служба за запошља-

вање БПК Горажде 
Р о к: I  тромјесечје 

04. мај/свибањ 2012. 
 
 

II-ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 

23. 2Закон о јавно-приватном партнер-
ству 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за  прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

24. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о просторном уређењу и грађе-
њу Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

   
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урба-

низам, просторно уређ-
ење и заштиту околине 
БПК Горажде  

Р о к: II  тромјесечје 
 

25. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о употреби грба и заставе 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прав-

осуђе, управу и радне 
односе БПК Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

26. Закон о споменицима и културном 
наслијеђу 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за обра-

зовање, науку, културу 
и спорт БПК Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

27. Закон о измјенама и допунама Зак- 
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она о РТВ БПК Горажде 
 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за обра-

зовање, науку, културу 
и спорт БПК Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

28. Закон о оснивању средњошколског 
центра 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за обра-

зовање, науку, културу 
и спорт БПК Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

29. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о полицијским службеницима 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за унут-

рашње послове и Упра-
ва полиције БПК Гора-
жде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

30. Закон о набављању, држању и но-
шењу оружја и муниције на подру-
чју Босанско-подрињског кантона 
Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за унут-

рашње послове БПК Го-
ражде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

31. Закон о бесплатној правној помоћи 
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Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прав-

осуђе, управу и радне 
односе БПК Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

32. Одлука о усвајању приједлога про-
сторног плана Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урба-

низам, просторно уређ-
ење и заштиту околине 
БПК Горажде  

Р о к: II  тромјесечје 
 

33. Одлука о усвајању Календара оби-
љежавања значајних догађаја и да-
тума из одбрамбено-ослободилачк-
ог рата 1992-1995. година 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-

чка питања БПК Гора-
жде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

34. Извјештај о раду Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде за 
2011. годину 

   
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

35. Извјештај о раду Кантоналног пра-
вобранилаштва за 2011. годину 
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Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Кантонално правобра-

нилаштво БПKГоражде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

36. Извјештај о раду Интерног буџет-
ског ревизора за 2011. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Уред интерне ревизије 

БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

37. Извјештај о раду и финансијском 
пословању јавних установа и пре-
дузећа чији је оснивач Босанско-по-
дрињски кантон Горажде за 2011. 
годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Јавне установе и  пред-

узећа чији је оснивач 
Кантон 

Р о к: II  тромјесечје 
 

38. Извјештај о раду и финансијском 
пословању установа из надлежнос-
ти Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско - подрињског 
кантона Горажде за 2011. годину 
(Завод за јавно здравство, Завод зд-
равственог осигурања, Кантонална 
болница, Центар за социјални рад 
и Дом за стара и изнемогла лица) 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за соци-

јалну политику, здравс-
тво, расељена лица и 
избјеглице БПК Горажде 

04. мај/свибањ 2012. 
 
 
Р о к: II  тромјесечје 
 

39. Полугодишњи извјештај о раду 
Независног одбора  

 
Предлагач: Независни одбор  
Обрађивач: Независни одбор  
Р о к: II  тромјесечје 
 

40. Извјештај о реализацији финансиј-
ских средстава за субвенцију-под-
стицај индустријској производњи 
за 2011. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за  прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

41. Извјештај о реализацији финансиј-
ских средстава за субвенцију-под-
стицај приватним редузећима за 
2011. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за  прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

42. Извјештај о раду Спортског савеза 
за 2011. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за обра-

зовање, науку, културу 
и спорт БПК Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

43. Извјештај о раду  Агенције за при-
ватизацију БПК Горажде за 2011. 
годину 
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Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Агенција за приватиза-

цију БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

44. Информација Кантоналног тужи-
лаштва о предузетим мјерама за 
подизање оптужнице за починиоце 
ратних злочина против цивилног 
становништва у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде за  вријеме 
рата 1992-1995. година 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прав-

осуђе, управу и радне 
односе БПК Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 

45. Информација о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за период јануар-март 2012. 
године 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

46. Информација о стању у области 
здравства на подручју БПК Гора-
жде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за соци-

јалну политику, здравс-
тво, расељена лица и 
избјеглице БПК Гораж-
де 

Р о к: II  тромјесечје 
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47. Информација о стању у области 
социјалне заштите, заштите цивил-
них жртава рата и заштите породи-
це са дјецом на подручју БПК Го-
ражде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за соци-

јалну политику, здравс-
тво, расељена лица и 
избјеглице БПК Гораж-
де 

Р о к: II  тромјесечје 
 

48. Информација о имплементацији 
Закона о фискалним системима на 
подручју БПК Горажде са аспекта 
сузбијања сиве економије 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

49. Информација о стању РТВ-предај-
ника, репетитора и опреме у влас-
ништву БПК Горажде са посебним 
акцентом на модернизацију посто-
јећих и изградњу нових предајника 
и опреме 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

50. Информација о стању привреде на 
подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са посебним акцен-
том на запошљавање 
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Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 

51. Информација о реализацији  Акц-
ионог плана за сигурније одвијање 
саобраћаја на путевима у Босанско-
подрињском кантону Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 
 
III-ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 

52. Закон о подстицању развоја при-
вреде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: III  тромјесечје 
 

53. Закон о туризму и угоститељству 
 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: III  тромјесечје 
 

54. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о концесијама 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: III  тромјесечје 
 

04. мај/свибањ 2012. 
 
 

55. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о заштити од буке  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урба-

низам, просторно уређ-
ење и заштиту околине 
БПК Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 

56. Закон о комуналним дјелатности-
ма 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урба-

низам, просторно уређ-
ење и заштиту околине 
БПК Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 

57. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о правима бранилаца и члано-
ва њихових породица у Босанско-
подрињском кантону Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за борачка 

питања БПК Горажде 
Р о к: III  тромјесечје 
 

58. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о социјалној заштити, заштити 
цивилних жртава рата и заштити 
породице са дјецом 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за соци-

јалну политику, здравс-
тво, расељена лица и 
избјеглице БПК Горажде 

Р о к: III тромјесечје 



04. мај/свибањ 2012. 
 
 

59. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о оснивању ЈУ  „Дом за стара и 
изнемогла лица“ Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за соци-

јалну политику, здравс-
тво, расељена лица и 
избјеглице БПК Горажде 

Р о к: III тромјесечје 
 

60. Одлука о измјенама и допунама 
Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2012. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: По потреби 
 

61. Одлука о провођењу Просторног 
плана Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урба-

низам, просторно уређ-
ење и заштиту околине 
БПК Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 

62. План управљања отпадом Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урба-

низам, просторно уређ-
ење и заштиту околине 
БПК Горажде 

Р о к: Текућа буџетска година 
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63. Извјештај о утрошеним средствима 
буџетске резерве за период јануар-
јуни 2012. године 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: III   тромјесечје 
 

64. Информација о извршењу Финан-
сијског плана Завода здравственог 
осигурања Босанско - подрињског 
кантона Горажде  за период јануар-
јуни 2012. године 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог оси-

гурања БПК Горажде 
Р о к: III   тромјесечје 
 

65. Информација Кантоналног 
тужилаштва о стању и токовима 
криминала на подручју Босанско-
подрињског кантону Горажде за 
2011. годину  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прав-

осуђе, управу и радне 
односе БПК Горажде 

Р о к: III   тромјесечје 
 

66. Информација о  извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гор-
жде за период јануар-јуни 2012. го-
дине 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: III   тромјесечје 
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67. Информација о извршењу Финан-
сијског плана ЈУ Служба за запош-
љавање Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за период јануар-ју-
ни 2012. године 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ  Служба за запошља-

вање БПК Горажде 
Р о к: III   тромјесечје 
 

68. Информација о имплементацији 
Пилот-pројекта „Социјално стано-
вање у БиХ“ –(санација 20 поткров-
них станова у Витковићима)  

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за соци-

јалну политику, здравс-
тво, расељена лица и 
избјеглице БПК Горажде 

Р о к: III тромјесечје 
 

69. Информација о активностима у ве-
зи располагања имовином и импл-
ементацији Закона о имовини 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: III  тромјесечје 
 
IV-ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 

70. Закон о непрофитном становању 
 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урба-

низам, просторно уређ-
ење и заштиту околине 
БПК Горажде 

04. мај/свибањ 2012. 
 
 
Р о к: IV тромјесечје 
 

71. Закон о државној служби Босанско-
подрињског кантона Горажде или 
Закон о преносу надлежности Фе-
дерацији БиХ да донесе Закон о др-
жавној служби у ФБиХ 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прав-

осуђе, управу и радне 
односе БПК Горажде 

Р о к: IV тромјесечје 
 

72. Буџет Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2013. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

73. Закон о извршењу Буџета Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2013. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

74. Закон о порезу на имовину  
 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

75. Закон о административним такса-
ма Босанско-подрињског кантона 
Горажде 



04. мај/свибањ 2012. 
 
 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

76. Закон о ученичким и студентским 
задругама 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за обра-

зовање, науку, културу 
и спорт БПК Горажде 

Р о к: IV тромјесечје 
 

77. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о новчаним подстицајима у пр-
имарној пољопривредној произво-
њи и руралном развоју на подручју 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

78. Закон о цестама у Босанско-подри-
њском кантону Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

79. Закон о шумама у Босанско-подри-
њском кантону Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
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Р о к: IV тромјесечје 
 

80. Закон о јавним радовима 
 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

81. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о управљању привредним дру-
штвима у надлежности Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

82. Одлука о измјенама и допунама 
Одлуке о вршењу такси превоза на 
подручју Босанко-подрињког кант-
она Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

83. Одлука о давању сагласности  на 
Одлуку о измјенама и допунама 
Финансијског плана ЈУ  Служба за 
запошљавање Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2012. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ  Служба за запошља-

вање БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

84. Одлука о давању сагласности на  



Број 6 – страна 614 
 
 

Одлуку о измјенама и допунама 
Финансијског плана Завода здрав-
ственог осигурања Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2012. 
годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог оси-

гурања БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

85. Одлука о давању сагласности на 
Финансијски план Службе за запо-
шљавање Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2013. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ  Служба за запошља-

вање БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

86. Одлука о давању сагласности на 
Финансијски план Завода здравст-
веног осигурања Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2013. го-
дину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог оси-

гурања БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

87. Полугодишњи извјештај о раду Не-
зависног одбора  

 
Предлагач: Независни одбор 
Обрађивач: Независни одбор 
Р о к: IV тромјесечје 
 

88. Извјештај о додијељеним концес-
јама и ефектима од концесије 

 

04. мај/свибањ 2012. 
 
 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

89. Извјештај о утрошеним средствима 
буџетске резерве за период јануар- 
септембар 2012. године 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
             

90. Информација о стању шума на по-
дручју Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

91. Информација о стању пољоприв-
реде и руралне инфраструктуре на 
подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

92. Информација о проведеним акти-
вностима на изградњи, одржавању, 
санацији и реконструкцији цеста и 
мостова на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2012. 
годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 



04. мај/свибањ 2012. 
 
 
Обрађивач: Министарство за прив-

реду БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
 

93. Информација о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за период јануар-септембар 
2012. године 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за фина-

нсије БПК Горажде 
Р о к: IV тромјесечје 
             

94. Стратегија развоја спорта у Кан-
тону 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за обра-

зовање, науку, културу 
и спорт БПК Горажде 

Р о к: IV тромјесечје 
             

95. Програм развоја заштите и спаша-
вања људи и материјалних добара 
од природних и других несрећа у 
Босанско-подрињском кантону Го-
ражде за петогодишњи период 

 
Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
Обрађивач: Кантонална  управа ци-

вилне заштите БПК Го-
ражде 

Р о к: IV тромјесечје 
 
Овај Програм је отворен за грађане, 
привредна друштва и друга правна 
лица и у току године разматрат ће се 
сва питања која овлаштени предлага-
чи кандидују за дневни ред сједнице 
Скупштине. 
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Извјештаји, информације, предвиђене 
материјалним законима, Пословником 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и другим прописима ко-
ји нису уврштени у Програм рада Ск-
упштине биће кандидовани као тачке 
дневног реда по динамици предвиђен-
ој материјалним прописима. 
 
Овлаштени предлагачи, по Пословни-
ку Скупштине, задржавају право изм-
јене термина плана појединих тачака 
предвиђених у овом Програму. 
 
Програм рада Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде објавиће 
се у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“.    
 
Број:01-05-326/12        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ    
27.04.2012. године            СКУПШТИНЕ                                     
      Г о р а ж д е               Назиф Уручи,с.р.  
                              

323 
ПРОГРАМ РАДА  

ВЛАДЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
ЗА 2012. ГОДИНУ 

  
I - УВОД 
 

Програм рада Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде предста-
вља документ којим се развија и импл-
ементира утврђени правац развоја Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
изражен кроз Програм развоја кантона 
до 2014. године и друге стратешке пр-
авце утврђене у БиХ. Овим документ-
ом се на одређени начин врши рекап-
итулација оствареног у предходној го-
дини и истовремено на јасан и транс-
парентан начин утврђују циљеви, уп-
равни, стручни и други послови и акт- 
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ивности Владе и органа управе Босанс-
ко-подрињког кантона у 2012. години. 
 

Методолошки оквир Програмa 
рада Владе  за 2012. годину је одређен 
усвојеним јединственим методолошк-
им оквиром који је утврђен у претход-
ној години, који садржи нормативни 
оквир планирања којим се постиже ве-
ћа дисциплина у благовремном и уск-
лађеном  планирању и истовремено у 
себи садржи елементе оцјене учинко-
витости рада органа и упосленика.  
Израда програма рада на овај начин 
постаје дио јединственог конзистентн-
ог система планирања при чему се ис-
товремено успостављају системи поја-
чаног мониторинга и одговорности за 
реализацију планираног. У уводу је ва-
жно напоменути да је методолошким 
оквиром напуштена пракса условног 
планирања везаног за активности дру-
гих нивоа власти што је у предходним 
периодима често доводило до не реа-
лизације програма рада Владе и Скуп-
штине.  
 

Будући да је овај Програм рада 
само сегмент пројециране четверого-
дишње активности, неизоставно се на-
меће потреба осврта на постигнуто у 
претходној години. Дјеловање Владе 
кроз реализацију утврђених циљева се 
може посматрати двојако, као активно-
сти усмјерене на испуњавање обавеза 
из утврђеног нормативног оквира ,уз 
истовремно одржавање финансијске 
стабилности, што је и испуњено. Са 
друге стране, подузете су мјере усмје-
рене на испуњавање основног правца 
дјеловања израженог кроз повећавање 
запослености и стварање нормативних 
и материјалних претпоставки привре-
дног развоја. Кроз нормативно уређе- 
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ње и подстицајна средства, проценат 
запослености у Босанско-подрињском 
кантону Горажде у 2011. години је уве-
ћан за 10%. Такођер, може се истаћи да 
су кроз започете, дјелимично реализо-
ване и реализоване активности напра-
вљени помаци у области правосуђа код 
извршења кривичних снакција, норм-
ативном, организационом и кадровск-
ом оснаживању система здравства, об-
разовања и спорта, промоцији и заш-
тити људских права, остваривању пра-
ва и заштити права социјалних, борач-
ких и категорија расељених лица и см-
ањења јавних трошкова. Подузете су 
значајне аналитичко-студијске актив-
ности на утврђивању постојећих стања 
у областима управе, рада појединих 
установа и привредних субјеката у ци-
љу утврђивања стања и подузимања 
адекватних мјера у наредном периоду 
усмјерених на побољшање стања. 
 

Узимајући у обзир наведено и 
кључне циљеве развоја Босанско-под-
рињког кантона, основни и најизраж-
ајнији циљеви Владе у 2012. годину ће 
бити усмјерени на: 
 

Даљње стварање амбијента за 
привредни развој у Босанско-подрињ-
ском кантону у областима индустрије, 
пољопривреде и другим гранама  кроз 
нормативне и подстицајне мјере, изгр-
адње неопходне инфраструктуре, ств-
арања адекватног кадра кроз образов-
ни систем, а све у крајњем циљу повећ-
авања запослености као предуслова 
повећања животног стандарда и смањ-
ења сиромаштва у Босанско-подрињс-
ком кантону. 
 

Утврђивање приоритетних пр-
ојеката који доприносе реализацији  
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Програма развоја и Програма рада и 
њихово аплицирање према развојној 
банци и донаторима. 
 

Очување буџетске и макроеко-
номске стабилности Босанско-подри-
њског кантона као предуслова економ-
ског развоја, планирања и реализова-
ња мјера економске политике и пози-
ционирања статуса Босанско-подрињ-
ског кантона у Федерацији БиХ. 
 

Стварање нормативног оквира 
за ефикасност, рентабилност јавних 
служби кроз успоставу оквира за реа-
лизацију јавно-приватног партнерства, 
као облика којим се проширује могућ-
ност привредног дјеловања и појефти-
њена трошкова јавне управе. 
 

Стварање организованије, ефи-
касније и рентабилније организације и 
систематизације органа управе ускла-
ђене и хармонизоване са захтјевима и 
потребама реформе јавне управе, као 
предуслова остваривања европских ин-
теграција и предуслова за постизање 
ефективног и ефикасног дјеловања и 
оцјене учинка упосленика јавне упра-
ве.  
 

Повећање нивоа права социјал-
но најосјетљивијих и најугроженијих 
категорија становништва кроз мјере 
успоставе система бесплатне правне 
помоћи и новчане потпоре старим ли-
цима са примањима испод минимума 
потребног за минимум животних пот-
реба. 
 

Заштита права радника у погл-
еду права на дневни, седмични и го-
дишњи одмор као предуслов оствари-
вање менталног и тјлелесног здравља  
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и остваривања продуктивног рада. 
 

Доношење просторнопланске 
документације као предуслова квали-
тетног планирања активности у про-
стору, наручито у погледу најбитнијих 
инфраструктурних објеката од значаја 
за кантон. 
 

Потицање и подршка развоју 
локалних самоуправа и пројеката ист-
их у циљу оснаживања и побољшања 
укупног стања и достизања равномје-
рних стандарда живота свих становни-
ка у Босанско-подрињком кантону.  
 

Покретање активности на ства-
рању чистијег животног амбијента и 
природног окружења кроз мјере откл-
ањања најчешћих извора онечишћења 
изражених кроз различите облике пл-
астичне амбалаже и кеса. 
 

Стварање организованијег, еф-
икаснијег и рентабилнијег образовања 
кроз успоставу средњошколског цент-
ра. 
 

Развој здравственог сектора кр-
оз проширивање нивоа услуга у Боса-
нско-подрињском кантону у смислу 
успоставе услуге дијализе, као и опре-
мања и даљњег развоја Кантоналне бо-
лнице Горажде и низ других циљева, 
програма и активности  истакнутих у 
овом Програму усмјерених на реали-
зацију програма развоја и стратешких 
оквира, који стоје пред Босанско-под-
рињским кантоном, а све у циљу побо-
љшања и позиционирања Босанско-
подрињког кантона унутар Босне и 
Херцеговине и шире. 
 

Овај Програм је наш план како  
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да почнемо остваривати ове циљеве до 
краја 2012. године. Креиран је са циљ-
ем да се поврати изгубљено повјерење 
да сви ми можемо уживати у нормал-
ном животу у достојанству и проспер-
итету, без страха од сиромаштва, неза-
послености и болести. 
 
II-ЦИЉЕВИ 
 

Правци дјеловања Владе Босан-
ско-подрињског кантона су утврђени 
и одређени Програмом развоја Боса-
нско-подрињског кантона до 2014. го-
дине, као и цјелокупним стратешким 
и нормативним оквиром у Босни и Хе-
рцеговини и Федерацији Босне и Хер-
цеговине. Будући да се ради о другој 
години мандата ове Владе, период об-
ухваћен овим годишњим планирањем 
ће обухватити активности на реализа-
цији утврђених циљева кроз активнос-
ти које подрзумијевају одржавање дос-
тигнутог стања и резултата, покрета-
ње нових активности и стварање прет-
поставки за даљње планирање и реал-
изацију планираних активности, а све 
у циљу побољшања стања у Босанско-
подрињском кантону. 
  

Основни правац дјеловања је 
утврђен у протеклој години и усмјерен 
је на стварање повољнијих услова за 
ново запошљавање, путем чега се мје-
ња низак животни стандард, сирома-
штво и заостајање у економском, соци-
јалном и културном смислу. Узимају-
ћи у обзир чињеницу контунуитета 
тока друштвених процеса и утврђене 
правце дјеловања, запошљавање ће и 
даље имати приоритет у дјеловању Вл-
аде Босанско-подрињског кантона. Ис-
товремено се стварају предуслови за 
боље позиционирање Босанско-подри- 
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њског кантона и повећање стања у 
областима социјалне заштите, здравст-
ва, образовања, културе, заштите људ-
ских права, заштите околине и другим 
областима јавног живота.  
 
 Формирање власти на вишим 
нивоима у Босни и Херцеговини тако-
ђер ће имати утицаја на циљеве и акт-
ивности Владе Босанско-подрињског 
кантона као дијела цјелокупног систе-
ма реформи у Босни и Херцеговини 
усмјерних на европске интеграције.  
 
 Кључни циљеви четверогодиш-
њег мандата Владе Босанско-подрињс-
ког кантона, утврђени Програмом раз-
воја до 2014. године, су:  
 

- Стварање услова за снажну под-
ршку друштвеном развоју кан-
тона кроз реформу економских, 
социјалних, здравствених и об-
разовних програма, који ће рас-
полагати адекватним ресурси-
ма неопходним за рјешавање 
суштинских проблема са којима 
се сусрећу грађани Босанско-
подрињског кантона, а посебно 
повезаним са сиромаштвом, не-
достатком посла и болешћу; 

- Реформа јавне управе на хармо-
низиран и кординисан начин 
по стандардима који важе у зе-
мљама Европске уније ради ос-
игурања дјелотворнијег, ефика-
снијег и ефективнијег дјелова-
ња и одрживог финансирања у 
свим органима, установама и 
предузећима основаним од стр-
ане Кантона.  

 
Поред кључних развојних циљ-

ева, Програм рада Владе Босанско-по- 
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дрињског кантона одређен је приори-
тетним реформама, програмима, про-
јектима и мјерама које су предивиђене 
Програмом развоја.  

Имајући у виду резултате, про-
блеме и искуства из 2011. године,  циљ-
еве, обавезе и циљеве ресорних минис-
тарстава, циљеве Програма развоја, 
Влада Босанско-подрињског кантона  
у току 2012. године планирала је оства-
ривање специфичних циљева који су 
на наредној страници приказани засе-
бно по министарствима Владе Босанс-
ко-подрињског кантона. 
 
Циљеви Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт су: 
 
1. Стварати што боље услове за развој 

образовног (од предшколског, осн-
овног, средњег и високог) сектора 
на подручју кантона кроз снажну 
подршку образовним институција-
ма с циљем обезбјеђења што квали-
тетнијих услова за провођење про-
цеса образовања у складу са закон-
ом и педагошким стандардима, као 
и давања подршке студентима и 
ученицима. 

2. Јачати и развијати педагошке ста-
ндарде и улоге просвјетних радни-
ка, а у циљу побољшања квалитете 
наставе у школама и стварању усл-
ова за што боље резултате наших 
ученика те стално радити на уна-
пређењу система образовног секто-
ра, како би се гарантовао једнак 
приступ што квалитетнијем образ-
овању свима.  

3. Јачање успостављених партнерск-
их односа са институцијама у обла-
сти културе, техничке културе и 
информисања, који ће осигурати 
подршку кроз финансирање и  су- 
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финансирање пројеката  везаних за 
обиљежавање значајних јубилеја те 
одржавање различитих манифест-
ација од значаја за кантон. 

4. Усвојити стратегију развоја спорта 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде усмјерену на јачање спортс-
ког сектора кроз побољшање усло-
ва бављења спортским активности-
ма. 

 
Активности Министарства на 

реализацији циљева у 2012. години на-
јвећим дјелом ће бити усмјерене на из-
ради и побољшању нормативног окв-
ира, развоју и унапређењу програма 
подршке у образовном, спортском и  
сектору културе, као и подузимање ст-
удијско-аналитичких активности на из-
ради и доношењу стратешких докуме-
нта, што је детаљно разрађено кроз но-
рмативни и тематски дио овог Програ-
ма. Активности које се планирају као  
најизражајније се односе на успоставу 
средњошколског центра и дефиниса-
ње стратегије за развој спорта.  
 
Циљеви Министартва за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не су: 
 
1. Успостављање просторно-планске 

документације и уређење земљиш-
та којим ће се дефинисати основна 
начела планског уређења простора 
и циљеви просторног развоја те 
прописати даљи просторно-план-
ски документи које је потребно из-
радити као предуслов планирања 
развоја. 

2. Рационализација ресурса кроз ене-
ргетску ефикасност грађевина  кр-
оз законску регулативу, подршку 
пројектима реконструкције грађе- 
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вина у сврху унапређења њихове 
енергетске ефикасности и промо-
цију енергетски ефикасне градње 
ради постизања примјене стандар-
да рационалног кориштења и упр-
ављања енергијом, а тиме и њено 
смањено кориштење, већи квалит-
ет кориштења грађевина, смањење 
утицаја на околину и продужавање 
вијека трајања зграда. 

3. Јачање стамбене политике кроз ст-
варање алтернативних могућности 
за задовољавање стамбених потре-
ба, изградња нових и уређење већ 
изграђених стамбених јединица у 
друштвеном власништву и унапре-
ђење стања у области колективног 
становања и уређење односа упра-
витеља и кућних савјета. 

4. Заштита околине смањењем нега-
тивног утицаја загађивача путем 
управљања, заштита и унапређење 
околине, одређивање мјера управ-
љања природним ресурсима, мјера 
и поступака заштите од штетних 
утицаја дјелатности по околину, 
учешће јавности у активностима 
заштите околине, финансирање за-
штите и њено унапређење и орга-
низација вршења послова заштите 
и унапређења околине за Босанс-
ко-подрињски кантон. 

 
Активности Министарства на 

реализацији циљева у 2012. години на-
јвећим дијелом ће бити усмјерене на 
израду и усвајање просторног плана 
Босанско-подрињког кантона Гораж-
де, развој и доношење нормативног 
оквира и мјера везаних за енергетску 
ефикасност и уређење стамбене поли-
тике, градње и захвата у простору, изг-
радњу зграде за младе и објеката за со-
цијално непрофитно становање, као и  

04. мај/свибањ 2012. 
 
 
развој и финансирање програма веза-
них за заштиту околине и смањење 
онечишћења, што је детаљно разрађе-
но кроз нормативни и тематски дио 
овог Програма. 
  
Циљеви Министарства за привреду 
су: 
 
1. Унапријеђење економског окруже-

ња које ће допринијети стварању 
повољног окружења за развој изво-
зно орјентисане прерађивачке инд-
устије. 

 
У оквиру овог циља, Министар-

ство за привреду ће кроз своје програ-
ме промовисати и подстицати актив-
ности привредних субјеката које доп-
риносе остваривању високих стопа ин-
дустријске производње, економског ра-
звоја и креирању нових радних мјеста 
кроз: 
 

- развој извозно орјентисаног по-
словања,  

 
- привлачење инвестиција за пр-

одуктивно запошљавање и обе-
збјеђење приступа тржиштима,  

 
- увођење технолошких промјена 

за вишу продуктивност које ом-
огућавају креирање радних мје-
ста и унапређење стандарда 
живота радника. 

 
Активностима на стварању пов-

ољног окружења за развој извозно ор-
јентисане индустрије Министарство ће 
настојати да обезбиједи атрактивне ус-
лове за улагање и пренос технологија 
и производње у индустријске зоне и 
друге потенцијалне локације за индус- 
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тријску производњу на простору кан-
тона.  
 

Ефикасно кориштење привред-
не инфраструктуре и њен развој кљу-
чни је фактор од којег ће зависити од-
ржавање достигнутог тренда у повећа-
њу броја запослених у кантону и уку-
пни привредни развој. Министарство 
ће наставити активности на активи-
рању индустријске зоне Витковићи и 
даље улагање у ревитализацију ове зо-
не, како би се повећала њена атрактив-
ност за привлачење нових инвестито-
ра и додатно запошљавање радника. 

Министарство ће и у 2012. годи-
ни наставити активности на прилаго-
ђавању административних процедура 
које ће омогућити ефикасну јавну по-
дршку економским пројектима који су 
од јавног интереса за кантон и других 
активности које доприносе унапријеђ-
ењу укупне привреде Босанско-подри-
њског кантона Горажде. Министарство 
ће, као и у 2011. Години, наставити са 
имплементацијом модела нефинансиј-
ског подстицаја развоја приватног сек-
тора кроз осигуравање приступа ква-
литетној привредној инфраструктури 
под повољним условима у складу са 
одредбама Закона о имовини Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. Ми-
нистарство ће дати предност инфр-
структури чија је изградња, реконст-
рукција и инвестиционо одржавање у 
надлежности Кантона, док ће кроз су-
финансирање и друге видове подршке 
пружити нижим нивоима власти за ра-
звој економске инфраструктуре општ-
ина. Посебна пажња ће се посвећивати 
захтјеву да изградња, реконструкција 
и друге инвестиције у инфраструкту-
ру имају ефикасан утицај на привред-
ни развој кантона. 
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Предност ће се давати пројек-

тима и мјерама које ефикасно допри-
носе повећању броја запослених и ра-
сту приватног сектора. Индустријски 
сектори којима ће бити дат приоритет 
су: аутоиндустрија, металопрерађива-
чка индустрија, намјенска индустрија, 
инжињерство, туризам и дрвна индус-
трија, а сектори производње којима ће 
бити дат приоритет су: производња 
производа од пластике, металних про-
извода, производња електричних маш-
ина и апарата и производња намјешт-
аја, производња хране, одјеће, произ-
водња производа од дрвета, производ-
ња хемијских производа. 
 

Очекивани резултати који се 
планирају постићи имплементацијом 
овог приоритетног циља су повећање 
обима индустријске производње, раст 
запослености у прерађивачкој индус-
трији и већи степен искориштавања 
привредне инфраструктуре у индус-
тријским зонама за запошљавање ра-
дника те повећање обима економске 
активности у туристичком сектору. 
 
2. Развој тржишта рада кроз пружање 

подршке и подстицај развоју тржи-
шта рада  у оквиру чега  ће се пру-
жити одговарајућа подршка прива-
тном сектору, Служби за запошља-
вање Босанско-подрињског канто-
на Горажде и непрофитним орга-
низацијама активним у области ра-
звоја и тржишта рада у провођењу 
мјера које доприносе побољшању 
стања на тржишту рада, кроз под-
ршку активностима које доприно-
се: 

 
- повећању броја запослених, 
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- побољшању положаја обрника 
и запослених радника, 

 
- повећању економске активноси 

радно способног становништва, 
 

- побољшању знања и вјештина 
радника и смањењу регистро-
ване незапослености. 

 
Министарство ће у 2012. години 

пружити подршку активностима које 
омогућавају повећање броја запослен-
их и самозапослених, развој подузет-
ништва и запошљавања у пољоприв-
реди и туризму. Министарство ће у 
оквиру својих програма обезбиједити 
боље повезивање система образовања 
са привредом и обезбјеђење планског 
приступа образовању кадрова који су 
неопходни за развој индустрије. 

Министарство ће у 2012. години 
наставити са активностима на рефор-
ми пољопривредног сектора који ће 
омогућити развој пољопривреде и пр-
овођење планираних реформи у Бос-
ни и Херцеговини у складу са обавеза-
ма из Споразума са Европском унијом. 
Приоритет у области пољопривреде 
биће даље повећање броја запослених 
у пољопривреди, подршка пољоприв-
редницима у достизању обима пољо-
привредне производње која омогућава 
самозапошљавање у пољоприредном 
сектору те даље уређење законодавног 
оквира у области пољопривреде. Сис-
тем подстицаја примарне пољоприв-
редне производње ће се наставити пр-
илагођавати како би омогућио развој 
одрживих пољопривредних газдинста-
ва те повечању продаје домаћих пољо-
привредних производа. Министарство 
ће посебно подржати пројекте из обла-
сти руралног развоја који ће се предла- 
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гати од стране локалних заједница. 

Очекивани резултати који се 
планирају постићи имплементацијом 
овог приоритетног циља су повећање 
броја регистрираних запослених, сма-
њење регистроване незапослености, 
побољшање позиције у којој се налазе 
обртници и подузетници.  
 
3. Остали циљеви Министарства за 

привреду у складу са законима, ст-
ратегијама и акционим плановима 
усмјерени су на: 

 
- побољшање стања у области 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства, 

 
- модернизацију саобраћајне ин-

фраструктуре на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде, 

 
- побољшање стања у области 

промета и комуникација, 
 

- развој и заштиту шума, 
 

- побољшање регулаторног окви-
ра у области трговине, угостит-
ељства, туризма, подузетништ-
ва и обрта,  

 
- развој енергетике и рударства. 

 
У области побољшања стања у 

области пољопривреде, водопривреде 
и шумарства, у дијелу који се односи 
на пољопривреду, Министарство ће 
наставити са активностима у правцу 
повећања обима пољопривредне про-
изводње и запослености у пољоприв-
реди. Током 2012. године подршка ће 
се, између осталог, фокусирати на по- 
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дстицаје у капитална улагања и јачање 
пољопривредних газдинстава, даљу 
реформу система подстицаја у пољоп-
ривреди, укључујући доношење одго-
варајућих законских рјешења која ће 
дугорочно дефинисати правце развоја 
пољопривредне производње, те подр-
шку у повећању продаје пољопривре-
дних производа произведених на под-
ручју кантона.  

Наставиће се са активностима 
на новоуспостављеном програму рура-
лног развоја, који ће омогућити пове-
ћање кориштења пољопривредних ре-
сурса Босанско-подрињског кантона 
Горажде, развој руралних подручја и 
побољшање стандарда живота у рура-
лним подручјима. 

У области водопривреде у 2012. 
години Министарство ће наставити са 
активностима на уређењу водотока и 
приобаља, побољшању стања примар-
них и секундарних мрежа, између ос-
талог, наставиће се подршка на заврш-
етку уређења Подхрањенског потока, 
али и уређењу водотокова на ријекама 
Осаница и Оцка.   

Поред тога, у склопу подршке 
развоју туризма током 2012. године, 
Министарство ће подузети активности 
на уређењу минимално двије локације 
на ријеци Дрини, што ће допринијети 
уређењу приобаља, али истовремено и 
унапређењу туристичке инфраструк-
туре за пролазни туризам. 

У дијелу шумарства, Министа-
рство ће подузети активности у обла-
сти заштите и политике газдовања шу-
мама кроз пошумљавање крша и го-
лети, унапређење шума и проводиће 
смјернице за оптимално искориштава-
ње шума у духу Закона о шумама.  

У области цестовног саобраћаја, 
промета и комуникација, Министарст- 
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во ће у 2012. години акценат ставити 
на модернизацију саобраћајне инфра-
структуре на подручју града Горажда, 
посебно у изградњи и реконструкцији 
двије кључне раскрснице, изградњи 
нове саобраћајнице за потребе индус-
тријске зоне Витковићи те ће подузети 
активности на уређењу путног појаса 
на магистралној цести М-20.  

Министарство ће у 2012. години 
наставити активности на завршетку 
асфалтирања регионалног пута Р 448 
на подручју општине Горажде те акти-
вности на ревитализацији дијела реги-
налне цесте у складу са Програмом 
дирекције за цесте. Како би се обезби-
једио добар законодавни оквир за пла-
нирање изградње, изградњу и одржа-
вање цестовне инфраструктуре Мини-
старство ће у 2012. години израдити 
нацрт закона о цестама у Босанском-
подрињском кантону, како би се одре-
дбе Федералног закона прилагодиле 
специфичним околностима Босанско-
подрињског кантона. 

У области побољшања стања у 
области промета и комуникација, при-
оритет Министарства јесте израда про-
јектне документације и припрема за 
предстојећу дигитализацију те изград-
ња и санација РТВ-предајника и репе-
титора те набавка опреме за репетито-
ре на подручју кантона у складу са пр-
ојектом дигитализације.  

У области промета, Министарс-
тво ће настојати подузети мјере које ће 
омогућити побољшање стања у обла-
сти промета људи и добара на просто-
ру кантона и у области промета људи 
и добара између кантона и других ди-
јелова Босне и Херцеговине.  Министа-
рство ће такођер настојати доприни-
јети побољшању стања у области при-
ступа електронским видовима комун- 
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икација у насељеним мјестима на по-
дручју кантона.  

У области побољшања стања у 
области трговине, угоститељства, тур-
изма, подузетништва и обрта, приори-
тет Министарства ће бити успоставља-
ње ефикасног модела подршке развоју 
подузетништва и обрта, пословном по-
везивању подузетника са средњим и 
великим компанијама са простора ка-
нтона. У оквиру овог циља посебна па-
жња ће се дати стварању амбијента и 
услова за развој подузетништва у обла-
сти туризма. 

У области развоја енергетике и 
рударства наставиће се са активности-
ма на кориштењу хидропотенцијала 
на водотоковима II категорије за про-
изводњу електричне енергије. Започе-
ће се са изградњом малих хидроелек-
трана по уговорима који су потписани 
у 2011. години, чиме би се удвостру-
чио број малих хидроелектрана, а про-
изводња електричне енергије би се по-
већала са 3 мWх на 5,5 мWх. Током 
2012. године Министарство ће распис-
ати јавне позиве за додјелу концесија 
на преосталим локацијама на којима је 
исплатива изградња МХЕ.  
 Детаљне информације и форма 
активности су изражене кроз норма-
тивни и тематски дио овог Програма. 
 
Циљеви Министарства за борачка 
питања су: 
 
1. Унапријеђење стауса припадника 

борачких популација и заштита те-
ковина њихове борбе за очување 
Босне и Херцеговине путем ефика-
сније имплеметације допунских пр-
ава бранилаца и чланова њихових 
породица и активне улоге у обиље-
жавању значајних догађаја и датума. 
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Активности Министарства на 
реализацији циљева у 2012. години на-
јвећим дјелом ће бити усмјерене на из-
раду и побољшање нормативног окви-
ра, развој и унапријеђење програма 
подршке борачке популације. Доми-
нантно мјесто заузимају активности на 
побољшању нормативног оквира и пр-
оцедура остваривања додатних права 
борачких популација и  дефинисање 
битних датума и догађаја, кроз које ће 
се дефинисати цјелокупан норматив-
но-финансијски оквир обиљежавања, 
као надоградње права борачких по-
пулација, пропагирати важност и ист-
оријске улоге борачких популација у 
друштву. 
 
Циљеви Министарства за финансије 
су: 
 
1. Изналажење одговарајућих систе-

мских рјешења за повећање јавних 
прихода Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде; 

2. Подизање финансијске одговорно-
сти на виши ниво, прије свега бољ-
ом организацијом и јачањем инте-
рне контроле и интерне ревизије;  

3. Адекватно планирање новчаних 
токова ради постизања финансијс-
ке стабилности. 

 
Министарство за финансије ће 

наведене циљеве постићи или покуш-
ати постићи реализујући програмске 
задатаке разрађене кроз нормативни и 
тематски дио овог Програма, при чему 
су најизражајније активности усмјере-
не на одржавање буџетске стабилнос-
ти и развоја израдом нормативног ок-
вира Буџета, као и реформе у области 
пореза на имовину и административн-
их такси. 
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Циљеви Министартва за правосуђе, 
управу и радне односе су: 
 
1. Даље јачати и одржавати независ-

ност, одговорност, ефикасност, пр-
офесионалност и усклађеност пра-
восудног система који обезбјеђује 
владавину права у БиХ; 

 
2. Развијати усклађенији систем изв-

ршења кривичних санкција који, 
поштујући европске стандарде, об-
езбјеђује хуман и законит третман 
и дјелотворну ресоцјализацију у за-
творима у БиХ кроз стварање увје-
та за имплементацију алтернативн-
их кривичних санкција, у првом 
реду рада за опште добро у складу 
са федералним кривичним законо-
давством. 

 
3. Унаприједити систем  правне пом-

оћи и успоставити, јачати и одржа-
вати системе и процесе којим се 
гарантује једнак приступ правди у 
БиХ; 

 
4. Дефинисати и провести мјере ко-

јима ће сектор правде допринијети 
стварању повољнијег окружења за 
одржив економски раст у БиХ; 

 
5. Координисати и учинити дјелотво-

рнијим улоге и одговорности кљу-
чних институција у сектору правде 
и управе с циљем постизања дјело-
творнијих, транспарентнијих и од-
говорнијих система правде и јавне 
управе у БиХ; 

 
6. Дефинисати и провести мјере на 

осигуирању ефикасне, транспаре-
нтне, дјелотворне и хармонизоване 
јавне управе у складу са принцип-
има Европске уније. 
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У односу на поменуте стратеш-
ке циљеве, поред континуираних акт-
ивности које произилазе из законодав-
ног оквира,  Министарство циљеве пл-
анира реализовати кроз низ активно-
сти које ће по свом карактеру и значају 
обиљежити рад у 2012. години. 
 

Кроз програме и активиности, 
у највећем дијелу, Министарствоће св-
оје дјеловање усмјерити на успоставу 
система бесплатне правне помоћи. На 
тај начин ће се створити адекватно ос-
тваривање права на приступ правди,  
који је највећим дијелом успостављен у 
другим административним јединица-
ма у БиХ и генерално повећати ниво 
заштите људских права у Босанско-по-
дрињском кантону. У погледу заштите 
и промоције људских права, додатно 
ће се и реализовати програм подршке 
невладином сектору чије дјеловање и 
пројекти доприносе поменутом циљу. 
Такођер, специфицирано ће се подузе-
ти активности на стварању норматив-
ног оквира заштите права националн-
их мањина. 
 

У области извршења кривичн-
их санкција, активности Министарства 
у програмској години ће обиљежити 
имплементација успостављеног систе-
ма алтернативних санкција рада за оп-
ште добро. 
 

Активности у области управе 
ће обиљежити наставак активности и 
подузимање адекватних мјера у обла-
сти нормативног уређења организаци-
је управе, питања државне службе, ста-
тусних питања упосленика у органима 
управе сходно стратешким правцима 
и потребама које се пред Кантон пос-
тављају у правцу европских интегра-
ција. 
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Поред наведеног, подузимаће 
се континуиране активности везане за 
спроведбу Акционог плана за рефор-
му правосуђа у БиХ и Акционог плана 
за реформу јавне управе на секторск-
ом нивоу и унутар Босанско-подрињс-
ког кантона, као и активности и мјере 
путем којих ће се настојати унаприје-
дити заштита законитости у Босанско-
подрињском кантону.  
 

Реализовање програмских зада-
така детаљно је разрађено кроз норма-
тивни и тематски дио овог Програма. 
 
Циљеви Министарства за унутрашње 
послове су: 
 
1. Унапређење и остваривање што 

боље личне и имовинске заштите и 
сигурности свих грађана на подру-
чју Босанско-подрињског кантона 
Горажде; 

2. Непосредна заштита људских пра-
ва, слобода и достојанства свих гра-
ђана; 

3. Предузимање превентивних мјера 
у циљу постизања што повољнијег 
стања јавног реда и мира; 

4. Унапређење и постизање што бољ-
ег стања у области безбједности са-
обраћаја; 

5. Спречавање и откривање свих вр-
ста кривичних дјела; 

6. Заштита од могућих терористичк-
их активности; 

7. Унапређење борбе против тргови-
не људима; 

8. Унапређење борбе против органи-
зованог криминала и корупције; 

9. Унапређење борбе против злоупо-
требе опојних дрога; 

10. Појачати активности откривања и 
одузимања илегално посједованог  
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оружја, муниције и минско-експло-
зивних средстава; 

11. Квалитетно и професионално обе-
збјеђење јавних скупова; 

12. Обезбиједити грађанима да што 
брже и квалитетније остварују своја 
права из надлежности Министарс-
тва (путне исправе, идентификац-
иона документа, увјерења и сл.)  

 
Активности Министарства на 

реализацији циљева су уочљиви из но-
рмативних и тематских активности, 
при чему ће фокус активности бити 
усмјерен на унапређење система заш-
тите кроз увођење савремених техно-
логија видеопраћења и додатног орга-
низационог и техничког опремања по-
лиције.  
 
Циљеви Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице су: 
 
1. Развој и унапређење система соци-

јалне заштите, заштите цивилних 
жртава рата и заштите породице са 
дјецом, који ће се настојати реали-
зовати кроз досљедну имплемента-
цију кантоналног закона, те импле-
ментацију развојних стратегија из 
ових области, затим кроз осигура-
ње континуитета у остваривању со-
цијалних права грађана и права по 
Кантоналном закону о социјалној 
заштити, заштити цивилних жрта-
ва рата и заштити породице са дје-
цом, кроз обезбјеђење посебне бри-
ге за рањиве категорије становни-
штва као што су дјеца и млади са 
потешкоћама у развоју, лица са ин-
валидитетом, старија и изнемогла 
лица на начин да се пружи адеква-
тна подршка и помоћ и унаприје- 
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ди положај и квалитет живота ових 
вулнерабилних категорија, те кроз 
јачање партнерских односа са нев-
ладиним сектором и организација-
ма цивилног друштва. Поред тога, 
у оквиру овог приоритетног циља 
радиће се на побољшању институ-
ционалних услова и јачању капа-
цитета установа социјалне заштите 
(ЈУ Дом за стара и изнемогла лица 
Горажде и ЈУ Центар за социјални 
рад Босанско-подрињског кантона 
Горажде), а који ће се односити на 
побољшање унутарње организаци-
је рада установа социјалне заштите, 
те стварању услова за подизање ст-
андарда и квалитета у пружању со-
цијалних и других услуга грађани-
ма. 

 
2. Развој и унапријеђење здравства 

кроз: 
 

- Припрему здравственог систе-
ма за провођење реформе из 
области породичне медицине у 
складу са Законом, а у циљу ун-
апређења квалитета, приступа-
чности и уједначености кориш-
тења примарне здравствене за-
штите путем  формирања стру-
чног тима за анализу и праћење 
реформе здравственог система, 
кроз праћење и анализу рада 
тимова породичне медицине, 
те анализе и утврђивања прије-
длога за ефикаснију регистра-
цију пацијената; обезбиједиће 
се уређење и усклађивање рада 
тимова са Законом, Правилник-
ом и Наредбом;  

- Осигурање потребне доступно-
сти здравствене заштите, специ-
јалистичко-консултативне дје- 
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латности примарног нивоа кор-
исницима у општини њиховог 
пребивалишта те побољшање 
обима и квалитета услуга лабо-
раторијске дијагностике; 

- Проширење обима и квалитета 
Листе лијекова којима се корис-
ници снабдијевају на терет сре-
дстава Кантоналног завода здр-
авственог осигурања уједнача-
вањем постојеће Листе Босанс-
ко - подрињског кантона Гора-
жде са А-листом Федерације 
БиХ. Наведеном Листом и ујед-
начавањем цијена лијекова обе-
збиједиће се услови снабдијева-
ња становништва лијековима 
као у остатку Федерације БиХ; 

- Побољшање болничког нивоа 
здравствене заштите кроз моде-
рнизацију опреме, реконструк-
цију старог и изградњу новог 
блока Кантоналне болнице, сп-
ецијализацију и едукацију висо-
костручних медицинских кадр-
ова чиме би се побољшали усл-
ови болничког смјештаја и сма-
њило упућивање пацијената на 
лијечење у друге здравствене 
центре изван кантона; 

- Унапређење јавноздравствене 
дјелатности, са посебним освр-
том на рад лабораторије за ана-
лизу животних намирница, кр-
оз суфинансирање пројеката од 
интереса за Кантон и обезбјеђ-
ење нових високостручних мед-
ицинских кадрова. 

 
3. Подршка процесу одрживог повра-

тка на простору Горњедринске ре-
гије је  у оквиру у којем ће се насто-
јати допринијети побољшању усл-
ова живота повратника кроз подр- 
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шку у достизању одрживих услова 
за повратак и кроз стварање услова 
за економски развој повратничких 
подручја. Поред тога, у оквиру ов-
ог приоритетног циља, настојаће се  
обезбиједити подршка расељеним 
лицима која се налазе на подручју 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде у обезбјеђењу услова за њих-
ов повратак у пријератна мјеста бо-
равка, те пружање помоћи у циљу 
побољшања услова становања рас-
ељеним лицима која су смјештена у 

колективним центрима на подру-
чју кантона. 

 
Активности су такођер уочљиве 

кроз нормативни и тематски дио, при 
чему је фокус Министарства побољш-
ање социјалног статуса старих лица, 
развој здравствених установа кроз мо-
дернизацију просторија и опреме, ра-
звој програма подршке расељеним ли-
цима и повратницима, затварање ко-
лективних центара и даљњи развој со-
цијалног непрофитног становања. 

 
 
III - НОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
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-ња  средњих 
школа, као и 
радноправног 

статуса 
упосленика у 
средњем 

образовању 

Закон о 
измјенама 

и 
допунама 
Закона о 
преузима-
њу права 
оснивача 
над ЈУ ОШ  

„Хусеин 
еф. Ђозо“ 

Министар-
ство за 

образова-
ње науклу, 
културу и 
спорт БПК 
Горажде 

 

Фебруар 
2012. Мај 2012 Скупшт-

ина БПК 

 
 

Потреба 
усклађивања 
постојећег 
закона са 
прописима 
који су 
донесени 
након 

доношења 
истог 

Хармонизац-
ија наведене 
области 
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Закон о 
измјенама 
и допу-
нама 

Закона о 
преузима
њу права 
оснивача 
над ЈУОШ 
„Фахруди
н Фахро 
Башчелија

“ 

Министар-
ство за 

образовањ
е науклу, 
културу и 
спорт БПК 
Горажде 

 

Фебруар 
2012. Мај 2012. Скупшт-

ина БПК 

Потреба 
усклађивања 
постојећег 
закона са 
прописима 
који су 
донесени 
након 

доношења 
истог 

 
 
 

Хармонизаци
-ја наведене 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 

Закон о 
измјенама 

и 
допунама 
Закона о 
преузима-
њу права 
оснивача 
над ЈУ 
ОМШ  
„Авдо 
Смаило-
вић“ 

 

Министар
ство за 

образова-
ње науклу, 
културу и 
спорт БПК 
Горажде 

Фебруар 
2012. Мај 2012. Скупшт-

ина БПК 

Потреба 
усклађивања 
постојећег 
закона са 
прописима 
који су 
донесени 
након 

доношења 
истог 

 
 
 

Хармонизаци
-ја наведене 
области 

 
 
 
 
 

Закон о 
измјенама 
и допу-
нама 

Закона о 
преузима-
њу права 
оснивача 
над ЈУ ОШ  
„Мехмед-
алија Мак 
Диздар“ 

 

Министа-
рство за 
образова-
ње науклу, 
културу и 
спорт БПК 
Горажде 

 

Фебруар 
2012. Мај 2012. Скупшт-

ина БПК 

Потреба 
усклађивања 
постојећег 
закона са 
прописима 
који су 
донесени 
након 

доношења 
истог 

Хармонизаци
-ја наведене 
области 
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Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о преузи-
мању пра-
ва оснива-
ча над ЈУ 
ОШ  „Уст-
иколина“ 
Устиколи-

на 

Министар
ство за 

образовањ
е науклу, 
културу и 
спорт БПК 
Горажде 

 

Фебруар 
2012. Мај 2012. Скупшт-

ина БПК 

Потреба 
усклађивања 
постојећег 
закона са 

прописима који 
су донесени 

након доношења 
истог 

Хармонизаци
-ја наведене 
области 

Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о преузи-
мању пра-
ва оснива-
ча над ЈУ 
ОШ  „Хас-
ан Турча-
ло Брзи“ 
Иловача 

Министа-
рство за 
образова-
ње науклу, 
културу и 
спорт БПК 
Горажде 

 

Фебруар 
2012. Мај 2012. Скупшт-

ина БПК 

Потреба 
усклађивања 
постојећег 
закона са 

прописима који 
су донесени 

након доношења 
истог 

Хармонизаци
-ја наведене 
области 

Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о преузи-
мању пра-
ва оснива-
ча над ЈУ 
ОШ „Пра-
ча“ Прача 

Министа-
рство за 
образова-
ње науку, 
културу и 
спорт БПК 
Горажде 

 

Фебруар 
2012. Мај 2012. Скупшт-

ина БПК 

Потреба 
усклађивања 
постојећег 
закона са 

прописима који 
су донесени 

након доношења 
истог 

Хармонизаци 
ја наведене 
области 

Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о РТВ БПК 

Министа-
рство за 
образова-
ње науку, 
културу и 
спорт БПК 
Горажде 

Април 
2012. Мај 2012. Скупшт-

ина БПК 

Потреба ускла-
ђивања постоје-
ћег закона са 

прописима који 
су донесени на-
кон доношења 

истог 

Хармонизаци 
ја предметне 
области 

Закон о 
ученичк-
им и сту-
дентским 
задругама 

Министар
ство за об-
разовање 
науку, ку-
лтуру и сп-
орт БПК 
Горажде  

Октобар 
2012. 

Децем-
бар 2012. 

Скупшт-
ина БПК 

Потреба увође-
ња и регулисања 
предметног сис-
тема у циљу уна-
пријеђења ста-
туса ученика и  
студената 

Побољшање 
статуса пре-
дметних кате-

горија 
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Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о простор-
ном уре-
ђењу и 
грађењу 

 
Министа-
рство за 

урбанизам
,просторно 
уређење и 
заштиту 
околине 

- II 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

Усклађивање са 
федералним За-
коном о просто-
рном планира-
њу и кориштењу 

земљишта 

Обзиром да је 
постојећи За-
кон опширан 
и обухвата 
двије важне 
области, изм-
јенама се оче-
кује да ће се 
поједноставит
и  његово 
тумачење и 
примјена 

 

Закон о 
комунал-
ним дје-
латност-
има 

 
 

Министар
ство за 

урбанизам
,просторно 
уређење и 
заштиту 
околине 

II квартал III 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

 
Потребе за 
законским 

уређивањем ове 
области 

 

Обзиром да 
се до сада 

примјењивао 
пријератни 
закон, очекује 
се уређење 
ове области у 
складу са сад-
ашњим при-
ликама и 
уређењем 
друштва 

Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о заштити 
од буке 

Министар-
ство за ур-
банизам, 
просторно 
уређење и 
заштиту 
околине 

II квартал III 
квартал 

Скупшт
ина БПК 

Уочене су одре-
ђене мањкавости 
које отежавају 
инспекцијски 
надзор па ће се 
измјенама поје-
дноставити ту-
мачење и пр-

мјена 

Боља заштита 
становништва 
од буке и 
стварање 

предуслова за 
потпунији 

инспекцијски 
надзор. 

Закон о 
непрофи-
тном 

становању 

 
Министар
ство за ур-
банизам, 
просторно 
уређење и 
заштиту 
околине 

III квартал IV 
квартал 

Скупшт
ина БПК 

Регулисање 
односа  у 
области 

непрофитног 
становања 

Могућност 
рјешавања 
стамбеног 

питања лица 
(младих)  која 

немају 
средстава за 
куповину 
стана. 

 
 



Број 6 – страна 632                                                                                    04. мај/свибањ 2012. 
 

Закон о ја-
вно-при-
ватном 
партнер-
ству 

Министар-
ство за пр-
ивреду Бо-
санско–по-
дрињског  
кантона 
Горажде 

- II 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

Успостављање 
модела јавно-
приватног 
партнерства 

 
Ефикасније 
пружање 

јавних услуга 
грађанима 

 
 

Закон о 
потицању 
развоја 
привреде 

Министар-
ство за пр-
ивреду Бо-
санско–по-
рињског  
кантона  
Горажде 

II 
квартал 

III 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

Успостављање 
законодавног 
оквира за 

подстицање 
развоја привреде 

Ефикасније 
провођење 
политика у 
области раз-
воја привреде 
на подручју 
Босанско-
подрињског 
кантона 

Закон о 
туризму и 
угоститељ

ству 

Министар-
ство за пр-
ивреду Бо-
санско–по-
рињског  
кантона  
Горажде 

 
II 

квартал 

 
III 

квартал 

Скупшт
ина БПК 

Успостављање 
законодавног 
оквира за 
провођење 

надлежности у 
области туризма 

 

Закон  о  
измјенама  
и  допуна-
ма  Закона  
о  конце-
сјама 

Министар-
ство за пр-
ивреду Бо-
санско–по-
рињског  
кантона  
Горажде 

II 
квартал 

III 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

Побољшање 
механизма 
додјеле 
концесија 

Повећање 
транспарентн
ости у додје-
ли концесија 
и повећања 
ефеката од 
додијељених 
концесија 

Закон о из-
мјенама и 
допунама 
Закона о 
новчаним 
подстицај
има у при-
марној по-
љопривре-
дној прои-
зводњи и 
руралном 
развоју на 
подручју 
Босанско-
подрињск-
ог кантона 
Горажде 

Министар
ство  за  
привреду  
Босанско – 
подрињск

ог  
кантона  
Горажде 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт
ина БПК 

Усаглашавање 
Закона о 

подстицајима  
са Федералним 

законом и 
прилагођавање 
потребама 

пољопривреде 
Босанско-
подрињског 

кантона Горажде 

Ефикаснија 
употреба 
подстицаја  
за развој 

пољопривр-
еде и развој 
руралних 
подручја 
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Закон о 
цестама у 
БПК 

Горажде 

Министар
ство за пр-
ивреду Бо-
санско–по-
дрињског  
кантона  
Горажде 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт
ина БПК 

Прилагођавање 
законодавства у 
области цеста 
специфичности
ма Босанско-
подрињског 

кантона Горажде 

Ефикасније 
ријешено пи-
тање изград-
ње, реконстр-
укције и од-
ржавања цес-
та на подру-
чју кантона 

Закон о 
шумама у 

БПК 
Горажде 

Министар-
ство за  пр-
ивреду Бо-
санско–по-
дрињског  
кантона  
Горажде 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт
ина БПК 

Отклањање 
правне празнине 

у области 
шумарства 

Успоставља-
ње законодав-
ног оквира за 
господарење 
шумама на 

подручју БПК 
Горажде 

 

Закон о 
јавним 

радовима 

Министар-
ство  за  
привреду  
Босанско – 
подрињ-
ског  

кантона  
Горажде 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт
ина БПК 

Успостављање 
законодавног 
оквира за 
провођење 

програма јавних 
радова 

Ефикаснија 
изградња 

јавне инфра-
структуре и 
утицање на 
смањење не-
запослености 
на подручју 
БПК Горажде 

Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о управ-
љању при-
вредним 
друштви 
ма у над-
лежности 
Босанско-
подрињск
ог кантона 
Горажде 

 

Министар-
ство за пр-
ивреду Бо-
санско–по-
дрињског  
кантона  
Горажде 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт
ина БПК 

Успостављање 
законодавног 
оквира за 
провођење 

програма јавних 
радова 
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Одлука о 
измјенама 
и допуна-
ма Одлуке 
о вршењу 
такси пре-
воза на по-
дручју 
БПК 

Горажде 

Министар-
ство за пр-
ивреду Бо-
санско–по-
дрињског  
кантона  
Горажде 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

Додатно 
уређивање 
нормативног 
оквира у 
предметној 
области 

 
Ефикаснији и 
нормативно 
побољшан 
нормативни 
оквир обав-
љања такси 
превоза 

 
 

Измјене и 
допуне За-
кона о до-
пунским 
правима  
бранилаца 
и  чланова 
њихових 
породица 
у БПК 
Горажде 

 
 

Министар-
ство за 
борачка 
питања 

Јуни 2012. 
год. 

Јули 
2012. 
год. 

Скупшт-
ина БПК 

Усклађивање са 
законима Ф БиХ 
који регулишу 
област борачко-
инвалидске за-
штите као и по-
треба редефи-
нисања неких 

права и уређења 
на нов начин с 
циљем пости-
зања њиховог 
правог смисла. 

Ефекат аде-
кватно уређ-
ен систем бо-
рачко-инва-
лидске заш-
тите усклађен 
са креираним 
политикама 
унутар Кан-
тона, пове-
ћањем зако-
нитости уз 

смањење про-
стора за дис-
креционо 

одлучивање. 

Одлука о 
усвајању 
календара 
обиљежав-
ања зна-
чајних 

догађаја и 
датума  из 
одбрамбе-
но-ослобо-
дилачког 
рата 1992-
1995.год. 

Министар
ство за 
борачка 
питања 

- 
Април 
2012. 
год. 

Скупшт
ина БПК 

Практичном 
примјеном ва-

жеће Одлуке  по-
казали су се нед-
остатци у смислу 
конкретизације 
значајних дату-
ма  и догађаја, 
што је резулти-
рало бројним 
примједбама 

заинтересованих 
субјеката које се 
односе на чиње-
ницу да нису об-
ухваћени многи 
значајни догађа-
ји,  датуми и ли-
чности за које 
постоји потреба 
уврштења у  
календар 

Прецизно 
утврђивање 
значајних 
догађаја и 
датума и 

одређивање 
носилаца 
активности, 
опис догађаја 

ниво 
финансирањ
а и начин 

обиљежавања 
(системско 
уређење) 

 
 
 



04. мај/свибањ 2012.                                                                              Број 6 – страна 635 
 
 

 
 

Буџет 
Босанско-
подрињск
ог кантона 
Горажде 
за 2012.  
годину 

 
 

 
 
 

Министар-
ство за  

финансије 

 
 
 
I 

квартал 

 
 
 
I 

квартал 
 

 
 
 

Скупшт-
ина БПК 

 
 

Члан 23.Устава 
БПК Горажде и 
члан 19. Закона о 

буџетима у 
Федерацији БиХ 

Провођење 
одговарајућих 
коегзистентн-
их политика 
на нивоу 
Кантона и 

финансирање 
институција 
Кантона 

Закон о 
извршењу 
Буџета 

Босанско-
подрињск
ог кантона 
Горажде  
за 2012.  
годину 

 
 
 

Министар-
ство за 

финансије 

 
 
 
I 

квартал 

 
 
 
I 

квартал 
 

 
 
 

Скупшт-
ина БПК 

 
 
 

Члан 23. Устава 
БПК Горажде 

Провођење 
одговарајућих 
коегзистентн
их политика 
на нивоу 
Кантона и 

финансирање 
институција 
Кантона 

Одлука о 
измјенама 
и допуна-
ма Буџета 
Босанско-
подрињск
ог кантона 
Горажде  
за 2012.  
годину 

 
 
 

Министар-
ство за 

финансије 

 
 
 

По 
потреби 

 
 
 

По 
потреби 

 
 
 

Скупшт-
ина БПК 

 
 

Члан 23. Устава 
БПК Горажде и 
члан 23. Закона  
о буџетима у 

Федерацији БиХ 

Провођење 
одговарајућих 
коегзистентн-
их политика 
на нивоу 
Кантона и 

финансирање 
институција 
Кантона 

Буџет 
Босанско-
подрињск
ог кантона 
Горажде  
за 2013. 
годину 

 

Министар
ствоза 

финансије 

IV 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

Члан 23.Устава 
БПК Горажде и 
члан 19. Закона  
о буџетима у 

Федерацији БиХ 

Провођење 
одговарајућих 
коегзистентн-
их политика 
на нивоу 
Кантона и 

финансирање 
институција 
Кантона 

Закон о 
извршењу 
Буџета 

Босанско-
подрињск
ог кантона 
Горажде  
за 2013. 
годину 

Министар
ствоза 

финансије 

IV 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

Члан 23.Устава 
БПК Горажде 

Провођење 
одговарајућих 
коегзистентн-
их политика 
на нивоу 
Кантона и 

финансирање 
институција 
Кантона 
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Закон о 
порезу на 
имовину 

Министар-
ствоза 

финансије 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

Члан 23. Устава 
БПК Горажде 

Провођење 
реформе 

опорезивања 
имовине 

Закон о 
админист-
ративним 
таксама 
Босанско-
подрињск-
ог кантона 
Горажде 

Министар-
ствоза 

финансије 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

Члан 23. Устава 
БПК Горажде 

Побољшање 
нормативног 

оквира 
 
 
 

Закон о 
бесплатној 
правној 
помоћи 

Министар
ство за 

правосуђе, 
управу и 
радне 
односе 

 

Април 
2012. 

Јуни 
2012. 

Скупшт-
ина БПК 

Спроведба 
активности ут-
врђених Акци-
оним планом за 
реформу право-
суђа, поштивање 
одредби Европс-
ке конвенције о 
људским прави-
ма и других ме-
ђународних кон-
венција, препо-
рука Структу-
ралног дијалога 
за реформу пр-
авосуђа у БиХ. 

Повећање 
остваривања 
и заштите 
људских 
права у 
Босанско-
подрињком 
кантону 

Закон о 
национа-
лним 

мањинама 

Министар-
ство за 

правосуђе, 
управу и 
радне 
односе 

 

- Март 
2012. 

Скупшт-
ина БПК 

Чланом 23. 
Закона о заш-
тити национа-
лних мањина 

ФБиХ („Службе-
не новине ФБиХ“ 

број 56/08) 
прописана је 

обавеза Кантона 
да својим про-
писом уреди 
предметну 
област. 

 

Нормативна 
уређеност 
заштите 
права 

националних 
мањина 

усаглашена са 
законом и 
међунаро-
дним 

стандардима 
у предметној 
области 

 



04. мај/свибањ 2012.                                                                                    Број 6 – страна 637 
 
 

 
 

Измјене и 
допуне 
Закона о 
употреби 
грба и 
заставе 

Министар-
ство за 

правосуђе, 
управу и 
радне 
односе 

Април 
2012. Мај 2012. Скупшт-

ина БПК 

 
Усклађивање са 

законским 
одредбама  са 
новиа БиХ  
и ФБиХ 

 
Хармонизаци
-ја предметне 

области 
 
 

 
Закон о 
државној 
служби 
Босанско-
подрињск-
ог кантона 
или Закон 
о преносу 
надлежно-

сти 
Федерациј
и БиХ да 
донесе 
Закон о 
државној 
служби у 
ФБиХ 

 

 
Министар-
ство за 

правосуђе, 
управу и 
радне 
односе 

 

 
Септембар 

2012. 

 
Новемба
р 2012. 

 
Скупшт-
ина БПК 

У погледу 
креирања 
политика 
везаних за 
регулисање 

радно-правног 
статуса 

државних 
службеника у 
Федерацији и 
кантонима, по 

пресуди 
Уставног суда 
ФБиХ и у 

зависности од 
нормативно-
правних 

активности 
ФБиХ, потребно 
је у складу са 
принципом 

законитости, на 
хармонизиран 
начин уредити 
ово питање 

 
Адекватно 
уређен 

систем радно-
правног 
статуса 

упосленика 
усклађен са 
креираним 
политикама 
унутар 
БПК 

 
 
 
 
 

Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о полициј-

ским 
службени-

цима 

Министар-
ство за ун-
утрашње 
послове 
заједно са 
Управом 
полиције 
Босанско-
подрињск-
ог кантона 
Горажде 

Април 
2012. 

Јуни 
2012. 

Скупшт-
ина БПК 

Усклађивање са 
Законом о заш-
тити личних по-
датака, Законом 
о заштити тајних 
података и по-
бољшање пос-
тојећих рјешења 
у закону која се 
односе на овла-
сти и одгово-

рности полиције 

Већа одгово-
рност и ефи-
каснији рад 
полицијских 
службеника и 
побољшање 
стања сигу-
рности на по-

дручју 
кантона. 
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Закон о 
набавља-
њу,  држа-

њу и 
ношењу 
оружја и 
муниције 

Министар-
ство за 

унутраш-
ње послове 
заједно са 
Управом 
полиције 
Босанско-
подрињск
ог кантона 
Горажде 

- 

 
Април 
2012. 

 

Скупшт-
ина БПК 

 
Побољшање 
стања и 
контроле 
набављања, 
ношења и 

држања оружја 
 и муниције 

 
 
 

Побољшање 
стања 

сигурности 
на подручју 
кантона 

 
 
 
 

 
Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о социјал-
ној зашти-
ти, зашти-
ти цивил-
них жрта-
ва рата и 
заштити 
породице 
са дјецом 

 
Министар-
ство за 

социјалну 
политику, 
здравство,  
расељена 
лица и  

избјеглице 

II квартал III 
квартал 

Скупшт-
ина БПК 

 
Устав БПК 

Горажде. Разлог 
доношења 
закона је 

усклађивање 
појединих 

одредби закона 
са одредбама 
федералног 

закона те јасније 
дефинисање 
одређених 

одредби у циљу 
ефикасније 
примјене у 
пракси. 

 

Наставак 
даљег развоја 
социјалних 

права 
грађана. 

Закон о 
измјенама 
и допуна-
ма Закона 
о оснива-
њу ЈУ Дом 
за стара и 
изнемогла 

лица 
Горажде 

Министар-
ство за 

социјалну 
политику, 
здравство,  
расељена 
лица и  

избјеглице 

II квартал III 
квартал 

Скупшт
ина БПК 

 
Устав БПК 

Горажде.  Разлог 
доношења 

закона је измјена 
појединих 

одредби с циљем 
стварања 

претпоставки за 
квалитетније 

функционисање 
и обављање 

послова ове јавне 
установе. 

 

Јачање и 
унапређење 
основне 

дјелатности 
установе. 
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Одлука о 
Листи ес-
енцијални
х лијекова 
неопходн-
их за оси-
гурање зд-
равствене 
заштите у 
оквиру ст-
андарда 
обавезног 
здравствен
-ог осигур-
ања БПК 
Горажде 

Министар-
ство за 

социјалну 
политику, 
здравство,  
расељена 
лица и  

избјеглице 

- II 
квартал 

Влада 
БПК 

Усклађивање са 
Одлуком Владе 

Ф БиХ 
(„Службене 

новине Ф БиХ“, 
број: 75/11) 

Повећање 
обима и 
квалитета 

снабдјевено-
сти становни-
штва лијеко-
вима на терет 

КЗЗО 

Приједлог 
Закључка 
о упућива-
њу Фина-
нсијског 
плана Зав-
ода здрав-
ственог 

осигурања 
БПК Гораж-
де за 2012.  
годину у 
скупшти-
нску 

процедуру 

Министар-
ство за 

социјалну 
политику, 
здравство,  
расељена 
лица и  

избјеглице 

- II 
квартал 

Влада 
БПК 

Закон о 
буџетима у 

Федерацији БиХ 
(„Службене 

новине ФБиХ“, 
број: 19/06) 

 

Законито и 
транспарент-
но планира-
ње и распола-
гање  средств-
има изван-
буџетског 
фонда 

Приједлог 
Закључка 
о упућива-
њу Извје-
штаја о 

извршењу 
Финансијс
ког плана 
Заводаздр-
авственог 
осигурања 
БПК Гораж-
де за 2011. 
годину у 
скупштин-

ску 
процедуру 

Министар-
ство за 

социјалну 
политику, 
здравство,  
расељена 
лица и  

избјеглице 

- II 
квартал 

Влада 
БПК 

Закон о 
буџетима у 

Федерацији БиХ 
(„Службене 

новине ФБиХ“, 
број: 19/06) и 
Правилник о 
финансиј. 
пословању 

 

Законит и 
транспарент-
ан утрошак 
средстава 

изванбуџетск-
ог фонда 
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Приједлог 
Закључка 
о упућива-
њу Извје-
штаја о из-
вршењу 
Финансијс
ког плана 
Завода зд-
равственог 
осигурања 
БПК Гора-
жде за пе-
риод јану-
ар – јуни 

2012.год. у 
скупштин-

ску 
процедуру 

Министар-
ство за 

социјалну 
политику, 
здравство,  
расељена 
лица и  

избјеглице 

- III 
квартал 

Влада 
БПК 

Закон о 
буџетима у 

Федерацији БиХ 
(„Службене 

новине ФБиХ“, 
број: 19/06) и 
Правилник о 
финансијском 
пословању 

 

Законит и 
транспарент-
ан утрошак 
средстава 

изванбуџетск-
ог фонда 

Приједлог 
Закључка 
о упући-
вању Од-
луке о да-
вању сагл-
асности на 
Финансијс
-ки план 
ЗЗО БПК 
Горажде за 

2013. 
годину у 
скупштин-

ску 
процедуру 

Министар-
ство за 

социјалну 
политику, 
здравство,  
расељена 
лица и  

избјеглице 

- IV 
квартал 

Влада 
БПК 

Закон о 
буџетима у 

Федерацији БиХ 
(„Сл. Новине“, 
број: 19/06) и 
Правилник о 
финансијском 
Пословању 

 

Законит и 
транспарент-
ан утрошак 
средстава 

изванбуџетск-
ог фонда 

Одлука о 
висини 

потребних 
прихода за 
задовоље-
ње стам-
бених 
потреба 

Министар-
ство за 

социјалну 
политику, 
здравство,  
расељена 
лица и  

избјеглице 
 
 

- I и III 
квартал 

Влада 
БПК 

Закон о 
престанку 

примјене закона 
о напуштеним 
становима  

(„Службене 
новине ФБиХ“, 
број: 11/98) 

Обезбјеђиење 
смјештаја 
расељеним 
лицима 
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Одлука за 
обезбјеђив
ање алтер-
нативног 
смјештаја 
кроз надо-
кнаду за 
кирије 

Министар-
ство за 

социјалну 
политику, 
здравство,  
расељена 
лица и  

избјеглице 

- Контину
-ирано 

Влада 
БПК 

Закон о избјегл-
им и расељеним 
лицима („Служ-
бене новине  

БПК Горажде“, 
број: 14/04 и 

6/08) 
 

Обезбјеђење 
смјештаја 
расељеним 
лицима 

 

Критерији 
за додјелу 
награде за 
спорт 

Министар
ство за 

образова-
ње, науку, 
културу и 
спорт БПК 
Горажде 

 

Јуни 2102 Јуни 
2012. 

Влада 
БПК 

Обавеза 
утврђена 
законом о 
спорту БПК 
Горажде, 
члан 72. 

Стимулација 
већем труду и 
залагању за 

постизање што 
бољих резул-
тата у развоју 
спорта као и 
афирмација 
Кантона 

Правилник 
о критери-
јима за до-
дјелу, про-
дају, изда-
вање ста-
нова за по-
пулацију 
младих 

Министар-
ство за ур-
банизам, 
просторно 
уређење и 
заштиту 
околине 

(Кантонал-
ни стамбе-
ни фонд) 

- II 
квартал 

Влада 
БПК 

Регулисање 
поступка и ус-
лова за стицање 
права на додјелу 

стана 

Могућност 
рјешавања 
стамбених 
питања 
младих 

Правилник 
о критери-
јима за до-
дјелу, про-
дају, изда-
вање стан-
ова за по-
пулацију 
кадрова 

 
Министар-
ство за ур-
банизам, 
просторно 
уређење и 
заштиту 
околине 

(Кантонал-
ни стамбе-
ни фонд) 

- II 
квартал 

Влада 
БПК 

Регулисање 
поступка и 
услова за 

стицање права 
на додјелу стана 

 
 

Могућност 
рјешавања 
стамбених 
питања 
кадрова 

 
 

Правилник 
о критери-
јима за до-
дјелу, про-
дају, изда-
вање стан-
ова за поп-
улацију 
осталих 

Министар-
ство за ур-
банизам, 
просторно 
уређење и 
заштиту 
околине 

(Кантонал
ни стамбе-
ни фонд) 

- II 
квартал 

Влада 
БПК 

Регулисање 
поступка и 
услова за 

стицање права 
на додјелу стана 

Могућност 
рјешавања 
стамбених 
питања из 
популације 
осталих 
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Одлука о 
критерији
ма за одре-
ђивање 

радног вр-
емена у 

угоститељ
ским обје-
ктима 

Министар-
ство за пр-
ивреду Бо-
санско–по-
дрињског  
кантона  
Горажде 

 
- 

III-IV 
квартал 

Влада 
БПК   

Одлука о 
јавним 

скијалишт
-има 

Министар
ство за пр-
ивреду Бо-
санско- по-
дрињског  
кантона  
Горажде 

- III 
квартал 

Влада 
БПК   

Одлука о 
условима 
за пружа-
ње Bed & 
Breakfast 
услуга, ус-
луга у сео-
ском тури-
зму и уго-
ститељск-
их услуга 
изван уго-
ститељских 
објеката 

 

Министар
ство  за  
привреду  
Босанско – 
подрињск

ог  
кантона  
Горажде 

- II 
квартал 

Влада 
БПК   

Одлука о 
успостави 
евиденци-
је сеоских 
домаћинст
ава и пру-
жаоца уго-
ститељск-
их услуга 
у апартма-
нима, ку-
ћама за од-
мор и соб-
ама за изн-
ајмљивање 

Министар-
ство за пр-
ивреду Бо-
санско–по-
дрињског  
кантона  
Горажде 

- IV 
квартал 

Влада 
БПК   
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Доношење 
Програма 
о коришт-
ењу средс-
тава за реа-
лизацију 
допунских 
права и 
осталих 
издвајања 
са критер-
ијима за 

расподјелу 
корисника 
борачко-
инвалидск
е заштите 
у 2012.год. 

Министар-
ство за 
борачка 
питања 

Април 
2012. Мај 2012. Влада 

БПК 
Законом 

утврђене обавезе 

Обезбјеђење 
могућности 
реализације 
утврђених 
права 

Доношење  
Одлуке о 
утврђивањ
у критери-
ја за расп-
одјелу сре-
дстава пр-
едвиђених 
Буџетом за 
реализаци
-ју програ-
мских ци-
љева бора-
чких удру-
жења у 

2012.год. 

Министар-
ство за 
борачка 
питања 

Април 
2012. Мај 2012. Влада 

БПК 

Транспарентна 
расподјела 

финансијских 
средстава 

Повећање 
законитости 
и смањење 
простора за 
дискреционо 
одлучивање 

Правилник 
о условима 
и начину 
додјеле/ 
продаје 
станова у 
власништв
у Босанс-
ко-подри-
њског кан-

тона 
Горажде 

Министар-
ство за 
борачка 
питања 

Мај  2012. Јуни 
2012. 

Влада 
БПК 

Наметнута 
обавеза Одлуком 
Скупштине о 
условима и 
начину 

располагања 
становима у 

власништву БПК 
Горажде 

Обезбјеђење 
транспарент-
не правичне 
продаје/ 
додјеле 

предметних 
станова 
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Документ 
оквирног 
буџета Бо-
санско-по-
дрињског 
кантона 
Горажде 

2013- 2015. 
година 

Министар-
ствоза 

финансије 
II квартал II 

квартал 
Влада 
БПК 

Члан 23.Устава 
БПК Горажде и 
члан 14. Закона о 

буџетима у 
Федерацији БиХ 

Активност 
произишла из 
реформи фи-
нансијког сек-
тора као пре-
дактивности 
везане за про-
грамско буџе-

тирање 

Измјене и 
допуне 
Уредбе о 
поступку 
и начину 
припрема
ња, израде 
и достављ-
ања про-
писа 

Министар-
ство за пр-
авосуђе, 
управу и 
радне од-
носе 

 

- Мај 2012. Влада 
БПК 

Средњорочним 
Стратешким 
планом Мини-
стартва предви-
ђена је активно-
ст допуне пред-
метне Уредбе у 
циљу уврштава-
ње обавезе обра-
злагања увођења 
посебних управ-
них поступака, а 
све у циљу смањ-
ења дискрецио-
ног одлучивања 
и повећања 
законитости. 

Повећање 
остваривања 

начела 
законитости у 
раду органа 

управе 

Уредба о 
висини и 
начину ос-
тваривања 
права на 
накнаде и 
додатке на 
плату у Бо-
санско–по-
дрињском 
кантону 
Горажде 

Министар-
ство за 

правосуђе, 
управу и 
радне 
односе 

 

- Мај 2012. Влада 
БПК 

Постојећа 
уредба у свом 

основу има Спо-
разум са синди-
катом који је пр-
естао да важи, 
што поред оста-
лих нормати-

вних активности 
на свим нивоима 
власти  ствара 

потребу за поду-
зимањем норма-
тивних активно-
сти по овом 
питању 

Дефинисане 
и одређене 
накнаде и 
додаци на 
плату 



04. мај/свибањ 2012.                                                                                    Број 6 – страна 645 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рјешење о 
утврђивању 
ознака за 
органе Бо-
санско-по-
дрињског 
кантона 

Горажде за 
вођење ос-
новних и 
помоћних 
књига еви-
денције о 
предмети-
ма и акт-
има у 2012. 

Министар-
ство за 

правосуђе, 
управу 
и радне 
односе 

 

- Јануар 
2012. 

Влада 
БПК 

Члан 18. Уредбе 
о канцеларијск-
ом пословању 
органа управе у 

ФБиХ 
(„Службене 

новине ФбиХ“, 
број: 20/98) 

Нормативна 
уређеност 
овог питања 

Иницијат
ива за нор-
мативно 
уређење  
додјеле 
новчане 
помоћи од 
стране Вл-
аде БПК 

Министар-
ство за 

правосуђе, 
управу 
и радне 
односе 

 

- Мај 2012. Влада 
БПК 

У циљу 
остваривања 
законитости, 
утврђивање 
предметних 
критерија се 

јавља као важна 
претпоставка 

Повећање 
законитости 
и смањење 
простора за 
дискреционо 
одлучивање 

Одлука о 
усвајању 
Програма 
подстицаја 
и развоја 
цивилног 
друштва 
из области 
правде, 
управе и 
радних 
односа 

Министар-
ство за 

правосуђе, 
управу и 
радне 
односе 

 

- Јуни 
2012. 

Влада 
БПК 

Стратешким 
документима у 
областима који-
ма се бави Ми-
нистарство пре-
двиђен је развој 
организација ци-
вилног друштва 

Повећан степ-
ен ангажмана 
и организова-
ност цивил-
ног друштва. 
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IV – ТЕМАТСКИ ДИО 
 

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА НОСИЛАЦ 
ИЗРАДЕ 

РОК ЗА 
ИЗРАДУ 

ОРГАН КОЈИ 
РАЗМАТРА 
ИЛИ УСВАЈА 
МАТЕРИЈАЛ 

ОБРАЗЛОЖЕЊ
Е ОСНОВА И 
РАЗЛОГА ЗА 
РАЗМАТРАЊЕ 

Стратегија развоја 
спорта у кантону 

Министарство за 
образовање, нау-
ку, културу и сп-
орт БПК Горажде 

Децембар 
2012. 

Скупштина 
кантона 

Обавеза утврђе-
на законом о сп-
орту БПК Гораж-

де, члан 5. 
Одлука о усвајању 
Просторне основе 
Просторног плана  
БПК Горажде 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 
путем „Урбис 
центар“ д.о.о. 
Бања Лука 

I и II 
квартал 

Скупштина 
кантона 

Испуњавање 
услова за 

наставак израде 
Просторног 

плана 

Одлука о усвајању 
приједлога Просторног 
плана БПК Горажде 

Министарство за 
урбанизам, 
просторно 
уређење и 

заштиту околине 
путем „Урбис 
центар“ доо 
Бања Лука 

 
II квартал 

 
Скупштина 
кантона 

Испуњавање 
услова за 

наставак израде 
Просторног 

плана 

Одлука о усвајању 
Просторног плана  
БПК Горажде 

Министарство за 
урбанизам, 
просторно 
уређење и 

заштиту околине 
путем „Урбис 
центар“ доо 
Бања Лука 

 
III квартал 

 
Скупштина 
Кантона 

Прописано 
законским 
прописима 

Одлука о провођењу 
Просторног плана  
БПК Горажде 

Министарство за 
урбанизам 
просторно 
уређење и 

заштиту околине 

III квартал Скупштина 
Кантона 

Прописано 
законским 
прописима 

План управљања 
отпадом БПК Горажде 

Министарство за 
урбанизам, 
просторно 
уређење и 

заштиту околине 
 

Текућа 
буџетска 
година 

Скупштина 
Кантона 

Као стратешки 
документ 

дефинисаће и 
уредити област 
управљања 
отпадом. 
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Информација о 
имплементацији закона 
о фискалним системима 

на подручју БПК 
Горажде са аспекта 
сузбијања сиве 
економије 

Министарство  
за  привреду 

II квартал Скупштина 
Кантона 

Информисање 
Скупштине о 

нивоу поштива-
ња закона и ње-
говом утјецају на 
сузбијање сиве 
економије у ци-
љу дефинисања 
политике у обла-
сти сузбијања 
сиве економије 

Информација о стању 
РТВ-предајника, 
репетитора и РТВ-

опреме у власништву 
БПК Горажде  са  

посебним  акцентом  на  
модернизацију  

постојећих  и  изградњу  
нових  предајника  

и  опреме 

Министарство  
за  привреду 

II квартал Скупштина 
Кантона 

Информисање 
Скупштине о 
стању РТВ пре-
дајника на подр-
учју БПК Гораж-
де у циљу дефи-
нисања смјерни-
ца и политика у 
области телеко-
муникација у 

2012. години на 
подручју БПК 

Горажде 
Презентација  акционог  
плана  за  сигурније  
одвијање  саобраћаја   
на  путевима у  БПК 

Горажде 

Министарство  
за  привреду 

II квартал Скупштина 
Кантона 

Дефинисање 
мјера за сигурн-
ије одвијање сао-
браћаја на подр-
учју БПК Гораж-
де у циљу пове-
ћања сигурности 
на цестама на 
подручју БПК 

Горажде 
Информација о стању 
привреде на подручју 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде са 

посебним акцентом на 
запошљавање 

Министарство  
за  привреду 

II квартал Скупштина 
Кантона 

Информисање 
Скупштине о 
стању привреде 
БПК Горажде у 
циљу дефиниса-
ња политике у 
области развоја 
привреде и 

запошљавања на 
подручју БПК 

Горажде 
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Информација 
 о активностима у вези  

с располагањем 
имовином и 

имплементацијом 
 Закона о имовини 

Министарство   
за  привреду 

III квартал Скупштина 
Кантона 

Информисање 
Скупштине о 

имплементацији 
Закона о имови-
ни БПК Горажде 
у циљу дефини-
сања смјерница 
по питању упра-
вљања имовин-
ом БПК Горажде 

Информација о стању 
шума  на  подручју  

Босанско – подрињског  
кантона Горажде 

Министарство  
 за  привреду 

IV квартал Скупштина 
Кантона 

Информисање 
Скупштине о 
стању шума на 
подручју БПК 
Горажде у циљу 
дефинисања по-
литике за госпо-
дарење шумама 
на подручју БПК 

Горажде 
Информација о 
проведеним 

активностима на 
изградњи, одржавању, 

санацији и 
реконструкцији 

регионалних  цеста  и 
мостова на подручју 
БПК Горажде у 2012. 

години. 

Министарство   
за  привреду  
(Дирекција  
за цесте БПК 
Горажде) 

IV квартал Скупштина 
Кантона 

Информисање 
Скупштине о 
проведеним ак-
тивностима на 
изградњи, реко-
нструкцији, са-
нацији региона-
лних цеста на 
подручју БПК 
Горажде у циљу 
дефинисања по-
литике за будуће 
активности на 
изградњи и ре-
конструкцији це-
ста на подручју 
БПК Горажде 

Извјештај о 
додијељеним 

концесијама и ефектима 
од концесија 

Министарство  
за  привреду  
(Комисија за 
концесије) 

IV квартал Скупштина 
Кантона 

Информисање 
Скупштине о ак-
тивностима на 

додјели концесија 
на подручју БПК 
Горажде у 2012. 
години у циљу 
дефинисања 

политике додјеле 
концесија на 
подручју БПК 

Горажде 
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Информација о стању 

пољопривреде и 
руралне 

инфраструктуре на 
подручју Босанско-
подрињског кантона 

Горажде 

Министарство  
за  привреду 

IV квартал Скупштина 
Кантона 

Информисање 
Скупштине о 

стању пољопри-
вреде и руралне 
инфраструктуре 
на подручју БПК 
Горажде у 2012. 
години у циљу 
дефинисања смј-
ерница и поли-
тика у области 
пољопривреде и 
руралног развоја 
за 2013. годину 

Извјештај о извршењу 
Буџета Босанско-

подрињског кантона 
Горажде за 2011. годину 

Министарство за 
финансије 

Април 
2012. 

 

Скупштина 
Кантона 

Члан 73. Закона 
о буџетима у 

Федерацији БиХ 

Тромјесечни и 
полугодишњи извјешта-
ји о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 

2012.  годину 

Министарство за 
финансије 

60 дана од 
завршетка 
сваког из-
вјештајног 
раздобља 

Скупштина 
Кантона 

Члан 65. Закона 
о буџетима у 

Федерацији БиХ 

Тромјесечни извјештаји 
о утрошеним средстви-
ма Буџетске резерве Бу-
џета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 

2012.  годину 

Министарство за 
финансије 

квартално Скупштина 
Кантона 

Члан 34. Закона 
о буџетима у 

Федерацији БиХ 

Информација о стању у 
области социјалне зашт-
ите, заштите цивилних 
жртава рата и заштите 
породице са дјецом на 
подручју БПК Горажде 

Министарство за 
социјалну 
политику, 
здравство,  

расељена лица 
 и  избјеглице 

II квартал Скупштина 
Кантона 

Праћење стања  
у предметној 
области 

Програм развоја 
заштите и спашавања од 
природних и других 
несрећа БПК  Горажде 
за период од пет (5) 

година 

Кантонална 
управа цивилне 
заштите у сарад-
њи са другим ка-
нтоналним мин-
истарствима (Ра-
дна група коју 
на приједлог Ка-
нтоналне управе 
цивилне зашти-
те формира Вла-
да БПК Горажде) 

 
Октобар 

2012.  
године 

 
Скупштина 
Кантона 

Обавеза утврђе-
на Законом о за-
штити и спаша-
вању људи и ма-
теријалних доба-
ра од природних 
и других несре-
ћа и подзаконск-
им прописима 
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Програм рада Владе 
Босанско-подрињког 
кантона за 2012.годину 

Уред Владе  
и премијера 

Март 2012. Влада БПК Обавеза утврђе-
на Законом о ор-
ганизацији орга-
на управе и Ме-
тодологијом из-
раде доношења 
програма рада и 
извјештаја о раду 

Извјештај о раду Владе 
Босанско-подрињког 
кантона за 2011. годину 

Уред Владе  
и премијера 

Март 2012. Влада БПК Обавеза утврђе-
на Законом о ор-
ганизацији орга-
на управе и Мет-
одологијом изра-
де доношења 

програма рада и 
извјештаја о раду 

Програм утрошка 
средстава – Текући 

трансфер непрофитним 
организацијама за 2012.г 

Министарство  
за образовање, 
науку, културу  
и спорт БПК 
Горажде 

Април 
2012. 

Влада БПК 
 
 

Обавеза утврђе-
на Законом о из-
вршењу Буџета 
БПК за 2012.год., 

члан 43. 
Програм утрошка 
средстава –Текући 
трансфер за спорт 

Министарство  
за образовање, 
науку, културу  
и спорт БПК 
Горажде 

Април 
2012. 

Влада БПК Обавеза утврђе-
на Законом о из-
вршењу Буџета 
БПК за 2012.год., 

члан 43. 
Програм утрошка 
средстава -Текући 

трансфер за културу 

Министарство  
за образовање, 
науку, културу  
и спорт БПК 
Горажде 

Април 
2012. 

Влада БПК Обавеза утврђе-
на законом о из-
вршењу Буџета 
БПК за 2012. год., 

члан 43. 
Програм утрошка 
средстава - Остали 
текући трансфери - 

информисање 

Министарство  
за образовање, 
науку, културу 
и спорт БПК 
Горажде 

Април 
2012. 

Влада БПК Обавеза утврђе-
на Законом о из-
вршењу Буџета 
БПК за 2012. год., 

члан 43. 
Програм утрошка 
средстава - Текући 

трансфери појединцима 
- остало 

Министарство 
 за образовање, 
науку, културу  
и спорт БПК 
Горажде 

Април 
2012. 

Влада БПК Обавеза утврђе-
на Законом о из-
вршењу Буџета 
БПК за 2012. год., 

члан 43. 
Програм утрошка 
средстава Текући 
трансфер за науку 

Министарство 
за образовање, 
науку, културу 
и спорт БПК 
Горажде 

Април 
2012. 

Влада БПК Обавеза утврђе-
на Законом о 
извршењу Бу-

џета БПК за 2012. 
годину, члан 43. 
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Приједлог Одлуке  

о упису ученика у први 
разред средњих школа 
у школској 2012/2013. 

години 

Министарство  
за образовање 

науку, културу и 
спорт БПК 
Горажде 

Мај 2102. Влада БПК Обавеза утврђе-
на Законом о 
средњем обра-
зовању и одгоју 

Одлука о плаћању 
фактуре на име израде 
главног пројекта за 
изградњу објекта 

“Ламела Х2” 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно уређ-
ење и заштиту 
околине (Канто-
нални стамбени 

фонд) 

II квартал Влада Кантона У циљу наставка 
активности на 
изградњи зграде 
и прибављања 
одобрења за 
грађење 

 
Одлука о покретању 
процедуре избора 
извођача радова за 
изградњу објекта 

“Ламела Х2“ 
 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

(Кантонални 
стамбени фонд) 

II квартал Влада Кантона Испуњавање 
услова за почет-
ак изградње 
“Ламела Х2” 

 
 

Одлука о одабиру 
најповољнијег извођача 
радова за изградњу 
објекта “Ламела Х2” 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

(Кантонални 
стамбени фонд) 

II квартал Влада Кантона Испуњавање 
услова за почет-
ак изградње 
“Ламела Х2” 

 
 

Одлука о давању 
сагласности за 

потписивање уговора за 
изградњу објекта 

“Ламела Х2” 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

(Кантонални 
стамбени фонд) 

II квартал Влада Кантона Предвиђено Зак-
оном о изврше-
њу Буџета БПК 

Одлука о плаћању 
авансног рачуна по 
уговору за извођење 
радова на изградњи 
објекта “Ламела Х2” 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

(Кантонални 
стамбени фонд) 

II квартал Влада Кантона Испуњење усло-
ва за почетак из-
градње “Ламела 

Х2” 

Одлука о покретању 
процедуре  избора 

надзора над извођењем 
радова  за изградњу 
објекта “Ламела Х2“ 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

(Кантонални 
стамбени фонд) 

II квартал Влада Кантона Испуњење усло-
ва за почетак из-
градње “Ламела 

Х2” 

Одлука о одабиру 
најповољнијег понуђача 
за вођење надзора над 
извођењем радова  за 
изградњу објекта 

“Ламела Х2“ 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

(Кантонални 
стамбени фонд) 

II квартал Влада Кантона Испуњење усло-
ва за почетак 
изградње 

“Ламела Х2” 
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Одлуке о плаћању 
фактура по привре-

меним ситуацијама  на 
име извођења радова на 

изградњи објекта 
“Ламела Х2” 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

(Кантонални 
стамбени фонд) 

II – II 
квартал 

Влада Кантона Обавезе по 
Уговору о 

извођењу радова 
на изградњи 

објекта “Ламела 
Х2” 

Извјештаји о току 
извођења радова на 
изградњи објекта 

“Ламела Х2” 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

(Кантонални 
стамбени фонд 

II – II 
квартал 

Влада Кантона Обавезе из Рјеш-
ења о именова-
њу Сталног над-
зорног тијела 

Извјештај о окончању 
радова на изградњи 
објекта “Ламела Х2” 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

(Кантонални 
стамбени фонд 

II квартал Влада Кантона Обавезе из Рјеш-
ења о именова-
њу Сталног над-
зорног тијела 

Одлука о давању 
сагласности за плаћање 
фактура на име надзора 
над изградњом објекта 

“Ламела Х2” 

Министарство за 
урбанизам, прос-
торно уређење и 
заштиту околине 

 
 

II квартал Влада Кантона Обавезе по Угов-
ору о вођењу на-
дзора над извођ-
ењем радова на 
изградњи објек-
та “Ламела Х2” 

Програм подршке 
развоју индустрије 

Министарство  
за привреду 

У току 
године 

Влада Кантона Програм ће обез-
бједити подрш-
ку пројектима 

приватног секто-
ра који доприно-
се развоју прера-
ђивачке индуст-
рије, запошљава-
ња у индустрији, 
проширење про-
изводних прогр-
ама, увођењу но-
вих технологија 
и јачању послов-
них веза са комп-
анијама из Евро-
пске уније у скл-
аду са Законом о 
извршењу Буџе-

та БПК 
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Програм развоја 
туристичке 

инфраструктуре 

Министарство 
 за привреду 

У току 
године 

Влада Кантона Програм је усмј-
ерен на унапређ-
ење јавне турист-
ичке инфрастру-
ктуре, прошири-
вање туристичке 
понуде и промо-
ције туристич-
ких потенцијала 
у складу са Зако-
ном о извршењу 
Буџета БПК 

Програм подршке 
прехрамбеној 
индустрији 

Министарство  
за привреду 

У току 
године 

Влада Кантона Програм усмјер-
ен на рјешавања 
питања мљекаре 
и „Месопроме-
та“ с циљем рје-
шавања пробле-
ма и стварање 

претпоставки ра-
звоја и новог зап-
ошљавања у скл-
аду са Законом о 
извршењу Буџе-

та БПК 
Програм подршке 

подузетништву и обрту 
Министарство за 

привреду 
У току 
године 

Влада Кантона Програм је усмје-
рен на пружање 
подршке подузе-
тницима и обрт-
ницима у њихов-
им плановима на 
унапријеђењу 

пословања разво-
ју и пословној са-
радњи са прера-
ђивачком инду-
стријом, развој 

људских ресурса, 
технолошки раз-
вој и потицање 
развоја циљаних 
група подузетн-
ика у складу са 
Законом о извр-
шењу Буџета 

БПК 
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Развој пољопривредне 

производње 

Министарство за 
привреду 

У току 
године 

Влада Кантона Програм усмје-
рен на развој 

пољопривредне 
производње у ок-
виру којег се обе-
збјеђују подсти-
цаји за примарну 
пољопривредну 
производњу са 
циљем даљег по-
већања броја зап-
ослених у пољо-
привреди, повећ-
ање обима и ври-
једности пољоп-
ривредне прои-
зводње, већу про-
моцију пољопри-
вредне производ-
ње и продају до-
маћих пољопри-
вредних произв-
ода а у складу са 
Законом о извр-
шењу Буџета 

БПК. 
Програм руралног 

развоја 
Министарство за 

привреду 
У току 
године 

Влада Кантона Програм подрш-
ке руралном раз-
воју има за циљ 
подржавање ин-
ицијатива које 
долазе из рурал-
них подручја, а 
које омогућавају 
унапређење рур-
алне инфрастру-
ктуре, јачање ка-
пацитета органи-
зација активним 
у руралним под-
ручјима, успоста-
вљање боље по-
везаности рурал-
них заједница са 
прерађивачким 
капацитетима и 
средиштима пот-
рошње, побољ- 
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    шање социјалн-
их услова у рур-
алним подруч-
јима, а у складу 
са Законом о из-
вршењу Буџета. 

Програм модернизације 
саобраћајне 

инфраструктуре 

Министарство за 
привреду 

У току 
године 

Влада Кантона Програм има за 
циљ дефиниса-
ње стратешких 
приоритета за 
развој саобраћај-
не инфраструкт-
уре и реконстру-
кцију постојеће 
саобраћајне ин-
фраструктуре 
која ће пружати 
квалитетне услу-
ге грађанима те 
обезбиједити ол-
акшано послова-
ње привреди ка-
нтона, а у складу 
са Законом о извр-
шењу Буџета БПК  

Програм развоја 
телекомуникацијске 
инфраструктуре 

Министарство  
за привреду 

У току 
године 

Влада Кантона Циљ је изградња 
нових репетито-
ра и одржавање 
постојећих, што 
ће омогућити 
бољу покриве-
ност ТВ-сигнал-
ом насељених 
подручја у Боса-
нско-подрињск-
ом кантону, те 
покренути акти-
вности на изра-
ди пројекта диг-
итализације мре-
же ТВ-предајни-
ка на подручју 
Босанско-подри-
њског кантона 
Горажде, а све у 
складу са Закон-
ом о извршењу 
Буџета БПК 
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Информација о 
активностима на 

спроведби Стратегије  
за реформу правосуђа 
у  БиХ и Акционог 

плана 
 

Министарство за 
правосуђе, 

управу и радне 
односе 

 

Октобар 
2012. 

Влада Кантона Законом о орга-
низацији органа 
управе у ФБиХ 
утврђена је оба-
веза и извјештав-
ање Владе о пит-
ањима из ресора. 

Информација о стању и 
развијености удружења 
грађана у Босанско-
подрињском кантону 

 

Министарство  
за правосуђе, 
управу и радне 

односе 
 

Јуни 2012. Влада Кантона Сходно надлеж-
ности регистро-
вања удружења и 
потребе за посто-
јањем развијених 
система дјелова-
ња грађана, нам-
еће се потреба 

идентификовања 
стања и утврђи-
вање праваца дје-

ловања. 
Елаборат о успостави 
система бесплатне 
правне помоћи у 

Босанско-подрињском 
кантону 

Министарство  
за правосуђе, 
управу и радне 

односе 
 

Април 
2012. 

Влада Кантона У склопу уређе-
ња система бесп-
латне правне по-
моћи неопходн-
им се намеће по-
дузимање студиј-
ско –аналитичк-
их послова што 
подразумијева 
израду елабо-

рата. 
Мјесечне, тромјесечне, 

шестомјесечне, 
деветомјесечне и 

годишње информације 
о раду и стању 
сигурности 

МУП и Управа 
полиције 
Горажде 

до 10. дана 
у 

наредном 
мјесецу 

Влада Кантона Праћење стања 
сигурности на 
подручју БПК 

Горажде 

Програм обиљежавања 
„Дјечије недјеље“  
за 2012.  годину 

 

Министарство за 
социјалну поли-
тику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

III квартал Влада Кантона  
 

Информација о 
снабдјевености лијеко-
вима на подручју БПК 
Горажде са посебним 
освртом на права на 

лијекове са есенцијалне 
листе лијекова 

Министарство за 
социјалну поли-
тику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

III квартал Влада Кантона Праћење стања 
 у предметној 

области 
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Пројекти за оства-

ривање минималних 
стамбених потреба у 

сврху повратка 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

Континуи-
рано 

Влада Кантона Проведба 
креираних 
политика 

Пројекти за рјешавање 
питања инфрастру-
ктуре у мјестима 
повратка (путеви, 
електрификација, 

водоснабдијевање и др.) 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

Континуи-
рано 

Влада Кантона Проведба 
креираних 
политика 

Пројекти за развој 
одрживости повратка из 
области пољопривред-
них, непољопривредн-

их, туристичких, 
обртничких и других 

активности 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

Континуи-
рано 

 

Влада Кантона Проведба 
креираних 
политика 

Пројекти за обнову 
вјерских објеката и 

хисторијских споменика 
културе у мјестима 

повратка 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

Континуи-
рано 

Влада Кантона Проведба 
креираних 
политика 

Пројекти на затварању 
колективних центара и 

алтернативних 
смјештаја 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

Континуи-
рано 

Влада Кантона Проведба 
креираних 
политика 

Пројекти за стварање 
што бољих стамбених 
услова у колективним и 
алтернативним смјеш-
тајима за расељена лица 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

Континуи
рано 

Влада Кантона Проведба 
креираних 
политика 

Обезбјеђивање осно-
вних животних намир-
ница расељеним и повр-
атницима који су у стау 

социјалне потребе 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

Континуи-
рано 

Влада Кантона Проведба 
креираних 
политика 

Обезбјеђивање 
здравственог осигурања 
расељеним лицима и 

повратнIIцма 
 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

Континуи-
рано 

Влада Кантона Проведба 
креираних 
политика 

Израда приједлога 
Буџета Министарства за 

2013. годину 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

II квартал Влада Кантона  
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Израда годишњег и 

периодичних извјештаја 
о извршењу Буџета 

Министарства у 2011. и 
2012.  години 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

II квартал Влада Кантона Праћење стања 

Израда програма 
утрошка буџетских 
средстава, као и 

извјештаја о реализацији 
програмских утрошака 

средстава 

Министарство за 
социјалну полит-
ику, здравство,  
расељена лица и  

избјеглице 

II квартал Влада Кантона Праћење стања 

Годишњи извјештај о 
набавци  и потрошњи 

лож-уља 

Дирекција за 
робне резерве 

У току 
године 

Влада Кантона Праћење стања 

Извјештај о стању 
котловница 

Дирекција за 
робне резерве 

У току 
године 

Влада Кантона Праћење стања 
 

Приједлог Процјене 
угрожености БПК   

Горажде од природних 
и других несрећа 

Кантонална уп-
рава цивилне за-
штите у сарадњи 
са другим канто-
налним минис-
тарствима (рад-
на група коју на 
приједлог Кан-
тоналне управе 
цивилне зашти-
те формира 

Влада Кантона) 

Јуни 2011. 
године 

Влада Кантона Обавеза 
утврђена 
Законом о 
заштити и 

спашавању људи 
и материјалних 

добара од 
природних и 
других несрећа 
и подзаконским 
прописима 

Приједлог Плана 
заштите и спашавања  
од природних и других 
несрећа БПК Горажде 

 

Кантонална уп-
рава цивилне за-
штите у сарадњи 
са другим канто-
налним минис-
тарствима (рад-
на група коју на 
приједлог Кан-
тоналне управе 
цивилне зашти-
те формира 

Влада) 

Децембар 
2012.  
године 

Влада Кантона Обавеза 
утврђена 
Законом о 
заштити и 

спашавању људи 
и материјалних 

добара од 
природних и 
других несрећа 
и подзаконским 
прописима 

Информација о стању у 
области заштите од 

пожара и ватрогаству на 
подручју БПК  Горажде 

Кантонална 
управа цивилне 

заштите 

Мај 2012.  
године 

Влада Кантона Потреба за цјел-
овитим сагледа-
вањем стања у 
области заштите 
од пожара и ват-
рогаству на под-
ручју БПК Гора- 
жде са освртом 
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    на законске об-
авезе утврђене 
Законом о 
зашт-ити од 
пожара и 

ватрогаству Фе-
дерације БиХ 

Информација о 
провођењу 

активности заштите 
права радника на 
дневни, седмични и 
годишњи одмор 

Кантонална управа за 
инспекцијске послове 

Септембар 
2012.  

Влада 
Кантона 

Циљ Владе у 
2012.  години 

јесте да унапри-
једи 

кориштења 
одмора 

утврђен-их 
законом о ра-ду 
као предусло-ва 
остваривања 
физичког и 
мен-талног 

здравља, као и 
продукти-вног 
рада, а осн-ов за 
информа-цију 
произилази из 
члана 95. Зак-
она о организа-
цији органа уп-
раве у ФБиХ. 

Анализа стања 
архивске дјелатности 
и архивске грађе у 

Босанско-подрињском 
кантону 

Архив Босанско-
подрињског кантона 

Јуни 2012. Влада 
Кантона 

Основ за 
информацију 
произилази из 

члана 95. 
Закона о 

организацији 
органа управе у 

ФБиХ 
Извјештаји управних 

организација, 
установа и јавних 

предузећа, 
правобранилаштво 

Управне 
организације, 
установе и јавна 

предузећа/самостално 
или путем 

министарстава 

У току 
године 

или према 
роковима 
утврђеним 
посебним 
прописима 

Влада 
Кантона 

Стална 
активност 
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VI - ПРОЦЈЕНА ФИНАНСИЈСКИХ  
СРЕДСТАВА 
 

Систем финансирања активно-
сти јавне управе у Босанско-подрињс-
ком кантону је нормативно уређен по 
традиционалном моделу који још уви-
јек није усмјерен на систем програмс-
ког буџетирања сходно чему овај дио 
програма садржи најбитније елементе 
програмираног периода и укупни окв-
ир буџетских средстава, а што одгова-
ра постојећем облику буџетирања ак-
тивности.  Имајући у виду циљеве Вла-
де за 2012.  годину, планирана су и фи-
нансијска средства у складу са овим 
циљевима. Потребно је истаћи да је у 
односу да ребалансирани Буџет, по 
нашем убјеђењу, извршено преусмјер-
авање средстава на приоритетне проје-
кте који су се у 2011. показали изузетно 
успјешним, што ће омогућити ствара-

ње амбијента за привредни развој у 
Босанско-подрињском кантону кроз 
повећање упослености, посебно у обл-
астима индустрије, пољопривреде и 
другим гранама, изградње неопходне 
инфраструктуре, а све у крајњем циљу 
повећавања запослености као предусл-
ова повећања животног стандарда и 
смањења сиромаштва у Босанско-под-
рињском кантону.  
 

Обзиром да је општа економска 
ситуација у Босни и Херцеговини из-
разито неповољна и да се не очекује 
знатно побољшање исте у 2012. годи-
ни, те да у 2011. подршка са виших ни-
воа власти није била на нивоу очеки-
вања, процијењена потреба у Буџет  за 
2012.  годину је износу од 44.449.111,00  
КМ. 

 
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 50 000,00 
ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 20.305.481 
ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ 3.451.430 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 16.300.600 
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 1.960.000 
ИЗДАЦИ ЗА КАМАТЕ 125.000 
НАБАВКА СТАЛНИХ СРЕДСТАВА 1.913.600 
ОТПЛАТА ДУГОВА 393.000 
 
Број: 01-05-327/12                                                                                                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
27.04.2012.године                                                                                                         СКУПШТИНЕ 
      Г о р а ж д е                                                                                                          Назиф Уручи,с.р. 
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На основу поглавља IV. Одјељак 
А.  члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде («Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде», број: 8/98, 10/00 и 5/03) и чла-
нова 106. и 108. Пословника Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде«, број: 
10/08), Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 1. ванредној 
сједници, одржаној 27. априла 2012. го-
дине, д о н о с и: 
 
  

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Програм утрошка средстава 
са кода «Текући трансфери 

непрофитним организацијама» 
утврђених Буџетом Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2012.годину 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност на  Програм 
утрошка средстава са кода «Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама», утврђених Буџетом Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2012. 
годину. 
 

Средства за реализацију Прог-
рама из става 1. овог члана пласираће 
се са позиције  «Текући трансфери пој-
единцима», утврђене Буџетом Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде за 
2012.годину у износу 400.000 КМ (у 
даљем тексту: Програм).  
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатиће се на терет Буџета Босанско 
– подрињског кантона Горажде, еконо-
мски код 614300 – «Текући трансфери 
непрофитним организацијама». 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
свако у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у «Службеним нови-
нама Босанско - подрињског кантона 
Горажде». 
 
Број:01-14-328/12        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
27.04.2012.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е               Назиф Уручи,с.р. 

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

324а) 
 

У складу са чланом 45. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2012. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/12), 
Министарство за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за борачка питања са економског 
кода 614 300 -Текући трансфери 
непрофитним организацијама 



Број 6 – страна 662 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив програма је  “Програм утрошка 
средстава Министарства за борачка 
питања, са економског кода 614 300  – 
Текући трансфери непрофитним 
организацијама”. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
                           01.01.2012-31.12.2012. год. 
Буџетска позиција:  Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама 
Економски код:           614 300  
Укупна вриједност Програма: 
                                   400.000,00 КМ 
Одговорно лице:           Џевад Аџем, 
                  проф.одбране и сигурности. 
Позиција одговорног лица:Министар 
Контакт лице за Програм:  Елведина 
Џамбеговић/Неџад Топаловић/Вахид 
Думањић / Мелхудина Чамо-Шовшић 
Контакт-телефон:             038/228-811 
Контакт е-маил:  бизбпк@бих.нет.ба 
Интернет: www.мб.бпкг.гов.ба 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 
Сагласност на овај Програм, у складу 
са чланом 45. Закона о извршењу Буџ-
ета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2012. годину (“Службене но-
вине Босанско - подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/12), дала је Скупш-
тина Босанско - подрињског кантона 
Горажде Одлуком број: 01-14-328/12 од 
27.04. 2012. године.  
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
  
 (1) 
Намјера Програма утрошка средстава  

04. мај/свибањ 2012 
 
 
Министарства за борачка питања са 
економског кода 614300  - Текући тра-
нсфери непрофитним организација-
ма јесте пружање подршке у раду бо-
рачким удружењима са простора Боса-
нско – подрињског кантона Горажде, 
чије дјеловање има за посљедицу пово-
љнији статус чланова борачких попу-
лација. 
 
 (2)  
Сврха подршке у раду борачких уд-
ружења на простору Босанско-подри-
њског кантона Горажде јесте стварање 
предуслова удружењима да својим пл-
анским и програмским активностима 
допринесу побољшању статуса крајњ-
их корисника, чланова борачких попу-
лација, као и борачке популације у 
цјелини. 
Пружање подршке ће се обезбједити 
кроз суфинансирање и финансирање 
пројеката у области борачко-инвалид-
ске заштите у складу са одредбама ов-
ог Програма.  За хитне и специфичне 
потребе, подршка у оквиру овог Прог-
рама може се пружити и на основу за-
хтјева, на начин како је прописано Пр-
ограмом.   
 
(3)  
Исто тако, сврха Програма је да, у ск-
ладу са чланом 45. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2012. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/12), осигура плански 
и транспарентан утрошак средстава 
одобрених на економском коду 614300 
– Текући трансфери непрофитним 
организацијама,  у складу са важећим 
законским прописима. 
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2.2. Опис Програма 
  
Програмом утрошка средстава са еко-
номског кода 614300 - Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама Ми-
нистарство за Борачка питања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2012.годину (у даљем тексту Програм), 
дефинише битне елементе за добија-
ње сагласности за Програм од стране 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, као што су општи и по-
себни циљеви Програма, критерији за 
расподјелу средстава, потребна сред-
ства, корисници средстава, процјена 
резултата те процјена непредвиђених 
расхода и ризика. 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ  
    ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/Основни  
            циљ Програма 
 
(1) 
Основни циљ Програма је помоћ бор-
ачким удружењима кроз унапређе-
ње рада и сврсисходности постојања 
удружења, како би крајњи корисни-
ци одобрених средстава, у складу са 
одобреним плановима, имали што 
квалитетнију помоћ у обезбјеђењу 
живота и рада борачке популације.  
  
(2) 
Програм садржи посебне (специфич-
не) циљеве Програма у оквиру којих 
ће се пружати подршка раду борачких 
удружења на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
3.2. Посебни/специфични  
            циљеви Програма 
 
(1) 
У складу са општим циљем, посебни  

Број 6 – страна 663 
 

 
специфични циљеви Програма су: 
 
1. Помоћ у раду основних борачких 

удружења 
2. Помоћ у реализацији пројеката 

борачких удружења 
3. Помоћ удружењу РВИ на ублажа-

вању посљедица ревизије РВИ и 
статуса у који су доведени члано-
ви ове популације 

4. Помоћ у организовању спортских 
манифестација и рекреација инв-
алидних лица припадника бора-
чке популације. 

5. Унапређење на пољу обиљежава-
ња значајних датума, догађаја и 
личности из периода 92-95. Годи-
не и значајних датума из НОР-а 

6. Трошкови Института за медици-
нско вјештачење 

 
(2) 
У оквиру првог специфичног циља об-
езбиједиће се подршка борачким уд-
ружењима у финансирању и/или су-
финансирању пројеката који ће обез-
биједити предуслове за егзистирање и 
рад удружења РВИ, ПШиПБ, удруже-
њу демобилисаних бораца, удружењу 
ветерана рата, удружењу добитника 
највиших ратних признања и удруже-
њу обољелих од ПТСП-а. Средства за 
ову намјену остаће на нивоу и у капа-
цитету као и предходне године, а сре-
дства ће се удружењима трансфериса-
ти на мјесечном нивоу утврђеним из-
носом на приједлог Министарства, а уз 
сагласност владе БПК. 
  
(3) 
У оквиру другог специфичног циља 
обезбиједиће се подршка борачким 
удружењима  за пројекте и активности 
који доприносе побољшању статуса 
борачке популације у области стамбе- 
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ног збрињавања, помоћи за лијечење и 
егзистенцијалне потребе те за програ-
ме од којих ће ефекти бити препозна-
ти за појединце и удружења у цјелости 
на простору  Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде или у општинама РС-а. 
Средства ће се трансферисати уз про-
писану процедуре аплицирањем аде-
кватним пројектима према Министар-
ству за борачка питања. 
  
(4) 
У оквиру  трећег специфичног циља 
обезбиједиће се подршка удружењу 
РВИ како би се ублажиле посљедице 
ревизије на основу које је знатан број 
чланства ове популације изведен из 
права или је дошло до смањења проце-
нта инвалидитета, а што ову категори-
ју ставља у  тежак социо-материјални 
статус и угрожава њихову егзистенци-
ју. Ова средства обезбијеђена од стране 
скупштинске одлуке биће трансфери-
сана удружењу РВИ уз приједлог Ми-
нистарства Влади БПК за сваки мјесец, 
почевши од мјесеца априла до краја 
календарске године. 
Подршка ће омогућити финансирање 
и суфинансирање пројеката који омо-
гућавају ублажавање посљедица реви-
зије док се не оконча жалбени поступ-
ак пред надлежним судом, који ће да-
ти коначну одлуку. Критерије и начин 
помоћи припадницима удружења РВИ 
одредиће предсједништво удружења 
које ће бити одговорно за имплемента-
цију средстава, а о томе ће мјесечно из-
вјештавати надлежно министарство. 
 
(5) 
У оквиру четвртог  специфичног циља 
обезбиједиће се подршка борачким 
удружењима  за пројекте и активности 
који доприносе побољшању социјалне  
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инклузије припадника РВИ кроз разна 
спортска такмичења и активности на 
кантоналним и федералном нивоима 
такмичења. За средства ће удружење 
подносити захтјев Министарству за бо-
рачка питања, а Влада БПК ће својим 
одлукама одобравати средства сходно 
календару такмичења. 
 
(6) 
У оквиру петог специфичног циља об-
езбиједиће се подршка борачким уд-
ружењима за пројекте и активности 
које доприносе побољшању стања у 
области обиљежавања значајних дату-
ма, догађаја и личности из периода 92-
95. година. На ова средства могу апли-
цирати борачка удружења и удруже-
ња грађана и младих адекватним про-
јектима и захтјевима, за које ће у прог-
раме обиљежавања појединих маниф-
естација уврстити Одбор за обиљежа-
вање значајних значајних датума и до-
гађаја те исте кандидовати на одобра-
вање од стране Владе  БПК Горажде. 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
    ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
(1) 
Потребна средства за провођење Про-
рама утрошка дефинисана су Буџетом 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де у укупном износу од 400.000,00 КМ. 
Средства за ове намјене налазе се на 
економском коду 614 300 – Текући тр-
ансфери непрофитним организаци-
јама. 
 
(2) 
За сваки посебан циљ/ компоненту де-
финисан је сљедећи максимални буџ-
ет: 
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Помоћ у раду основних борачких уд-
ружења 
Максималан буџет:         86.460,000 КМ 
 

Помоћ у реализацији пројеката бора-
чких удружења 
Максималан буџет:           93.540,00 КМ 
 

Помоћ удружењу РВИ на ублажава-
њу посљедица ревизије РВИ и стату-
са у који су доведени чланови ове по-
пулације 
Максималан буџет:         144.000,00 КМ 
 

Помоћ у организовању спортских ма-
нифестација и рекреација инвалид-
них лица припадника борачке попу-
лације 
Максималан буџет:           10.000,00 КМ 
 

Унапређење на пољу обиљежавања 
значајних датума, догађаја и личнос-
ти из периода 92-95. године  
Максималан буџет:           65.000,00 КМ 
 

Трошкови Института за медицинско 
вјештачење 
Максималан буџет:             1.000,00 КМ 
 
 (3) 
Укупан износ средстава који ће бити 
расположив за захтјеве за средствима 
износи 400.000,00 КМ. 
 
(4) 
У случају потребе, Министарство мо-
же направити редистрибуцију средст-
ава са једне на другу компоненту у из-
носу до 10 процената од износа компо-
ненте. У случају потребе веће корекци-
је средстава између појединачних ком-
поненти, односно између средстава ал-
оцираних на пројекте и захтјеве, Ми-
нистарство ће Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде предложити 
измјене и допуне Програма. 
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5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
    СРЕДСТАВА 
 
5.1.  Општи услови 
 
 (1) 
Средства одобрена Буџетом Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2012. 
годину („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 4/12), на 
економском коду 614 300 – Текући тра-
нсфери непрофитним организација-
ма, у укупном износу 400.000,00 КМ, 
распоређиваће се на основу пројеката 
и захтјева, у складу са сваким посебн-
им циљем Програма. 
 
(2) 
(Критерији за расподјелу) 
За расподјелу средстава, у складу са 
општим и посебним циљевима Прог-
рама користиће се више критерија за 
расподјелу средстава кориснику или 
групи корисника. Критерији за распо-
дјелу средстава су: 
  I)  Испуњавање општих услова за уче- 
      ствовање у Програму,  
 II)  Испуњавање посебних услова деф- 
      инисаних у Програму, 
III) Повезаност са општим и посебним  
      циљевима Програма,  
IV) Резултат процеса селекције аплика- 
      ција. 
 
(3) 
(Општи услови за учествовање у Прог-
раму) 
Општи услови омогућавају учешће уд-
ружења борачких популација и друг-
их удружења грађана којима је циљ 
унапређење статуса бранилаца и чла-
нова њихових породица и његовање 
традиције одбрамбено-ослободилачке 
борбе за Босну и Херцеговину.   
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Општи услови за учешће апликаната у 
Програму су: 
1. Да имају рјешење о регистрацији 

које је издао надлежни судски или 
управни орган у Федерацији БиХ и 
да им је пребивалиште (регистра-
ција) на простору Босанско-подри-
њског кантона Горажде;  

2. Да имају увјерење од пословне бан-
ке да је корисник средстава солвен-
тан и да му рачун није био у блока-
ди; 

3. Да се приједлог пројекта или  захтј-
ев кандидује у складу са одредбама 
овог Програма. 

 
(4) 
(Кандидовање приједлога пројекта и зах-
тјева за средствима) 
Приједлози пројеката и захтјеви за сре-
дствима достављају се у форми која је 
прописана од стране Министарства за 
борачка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
Приједлози пројеката достављају се у 
складу са Јавним позивом који се рас-
писује у складу са одредбама Прог-
рама тамо гдје је јавни позив потребан.  
Минимално један јавни позив ће се ра-
списати за све специфичне циљеве 
Програма. Министарство може распи-
сати и јавни позив за појединачне ком-
поненте програма у случају расписи-
вања два и више јавних позива. 
Јавни позив за достављање приједлога 
пројеката на евалуацију и селекцију 
проводи се у складу са програмом ра-
да Министарства за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
Достављање захтјева за средствима ће 
бити дефинисано процедурама апли-
цирања.  
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(5) 
(Одобравање приједлога пројекта или зах-
тјева) 
Правилно попуњавање прописане фо-
рме омогућава да се сви аспекти при-
једлога пројеката или захтјеви селекту-
ју и процијене. 
Сви приједлози пројеката или захтјеви 
се одобравају у складу са процедурама 
аплицирања, селекције, евалуације и 
рангирања. 
 
Процедуре аплицирања, селекције и 
евалуације пројеката и захтјева за 
средствима 
 
(1) 
(Апликанти) 
Борачка удружења и удружења грађа-
на  Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и  непрофитне организације који  
испуњавају опште и посебне услове за 
учествовање у Програму  имају  статус  
апликанта.   
Апликант аплицира на средства из  
Програма  у  виду  приједлога пројекта  
и  у виду захтјева  за  средставима.  Ап-
ликант може одабрати  најповољнији 
начин аплицирања на средства.   
 
(2) 
(Корисници средстава) 
Корисници  средстава  су  апликанти  
који су успјешно завршили процес ап-
лицирања, селекције и евалуације и 
који су успјешно рангирани за  кори-
штење  средстава из овог Програма. 
Посебни услови за добијање статуса 
корисника средстава  су  дефинисани  
у  тачки  6. Програма. 
 
(3) 
(Подношење приједлога пројеката) 
Апликант  може  доставити  више при- 
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једлога  пројеката, али максимално јед-
ан приједлог пројекта за финансирање 
активности у оквиру једног специфи-
чног циља.   
Уколико се у првом  јавном  позиву  не  
утроше сва планирана средстава  Про-
грама, те уколико се средства плани-
рана за финансирање захтјева не  утр-
оше у временском плану који је  одре-
ђен Програмом, Министарство ће  рас-
писати други јавни позив за доставља-
ње  приједлога  пројеката. 
Крајњи рок за објављивање јавних  по-
зива  је  31.октобар 2012.године. 
 
 (4) 
(Финансирање приједлога пројеката) 
Укупан буџет предложених пројеката  
које апликанти достављају за финан-
сирање, не  може  бити  мањи од 500,00 

КМ и већи  9.000,00 КМ, односно већи 
од 10.000,00 КМ за пројекте у оквиру 
првог специфичног циља.  
Минимални и максимални износ гра-
нта је у распону од 500,00 КМ до  
10.000,00 КМ.  
Приједлози пројеката чији укупни из-
нос прелази максимални износ проје-
кта у којима је планирани грант већи 
или мањи од утврђене висине у складу 
са Програмом, ће бити  аутоматски од-
бијени као  неприхватљиви  за финан-
сирање. 
Минимални и максимални износ гра-
нта за финансирање и суфинансира-
ње пројеката из средстава овог Прог-
рама је дефинисан у распону за сваки 
специфични циљ/компоненту како 
слиједи: 

 
 

Р/Б Циљ Минимални 
износ гранта 

Максимални 
износ гранта 

1. Помоћ у раду основних борачких 
удружења _____ КМ 86.460,00 КМ 

2. Помоћ у реализацији пројеката 
борачких удружења _____ КМ 93.540,00 КМ 

3. 
Помоћ удружењу РВИ на ублажавању 
посљедица ревизије РВИ и статуса у који 
су доведени чланови ове популације _____ КМ 144.000,00 КМ 

4. 
Помоћ у организовању спортских 
манифестација и рекреација 
инвалидних лица припадника б/п _____ КМ 10.000,00 КМ 

5. 
Унапређење на пољу обиљежавања 
значајних датума, догађаја и личности 
из периода 92-95. године _____ КМ 10.000,00 КМ 

6. Трошкови Института за медицинско 
вјештачење _____ КМ 1.000,00 КМ 

 
 
 
 
 

 
 
 



Број 6 – страна 668 
 
 
(5) 
(Подношење  захтјева  за  средствима) 
У случају постојања хитних  или  спец-
ифичних потреба које су директно  
повезане са циљевима Програма, апл-
иканти могу доставити  захтјеве  за  ср-
едствима.  
Апликант не може у току године у  ок-
виру истог циља  доставити  и  пријед-
лог  пројекта  и  захтјев  за  средствима. 
Уколико је апликант користио средст-
ва Програма путем захтјева за  средств-
има, његов приједлог пројекта, уколи-
ко је поднесен за исти циљ као и захт-
јев, биће аутоматски  одбијен. 
Захтјев за средствима апликант подно-
си у прописаној апликационој форми 
за захтјеве. 
У случају позитивне одлуке,  апликант  
може поднијети нови захтјев за  сред-
ствима тек након позитивног  усвајања 
извјештаја о утрошку средстава по од-
обреном  захтјеву. У  случају  одбијања  
захтјева у процесу евалуације, аплика-
нт може поднијети нови захтјев тек  
након  истека 30 дана  од дана пријема 
обавјештења о  одбијању  захтјева. 
Апликант може  доставити  захтјеве  за  
средствима од дана  објављивања  овог 
Програма у „Службеним новинама  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ до 31. октобра 2012.године. 
 
(6) 
(Обавезни  садржај  захтјева)  
Приликом  аплицирања  у  виду  захтј-
ева за одобравање  средстава,  аплика-
нт је дужан навести сљедеће информ-
ације: 
 

- разлог због којег се захтјевом  
тражи  одобравање  средстава, 

- информације о усклађености  
захтјева са општим  и  посебним  
циљевима Програма,  
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- преглед планираних активнос-
ти,   

- укупни износ средстава неопх-
одних за провођење планира-
их  активности, 

- очекивани резултат који се пла-
нира остварити, 

- тражени износ средстава од Ми-
нистарства за борачка питања,  

- износ средстава који би се обез-
биједио из других извора. 

 
(7) 
(Финансирање  захтјева  за  средствима) 
Захтјеви за одобравање средстава у  
појединачном случају не могу бити  
већи од 2.000,00 КМ. Износе одобрен-
их средстава по овим захтјевима одре-
диће Влада посебном одлуком. Власти-
та средства апликанта су пожељна, али 
нису  обавезујућа.  
 
(8) 
(Отварање апликација и административ-
на  провјера) 
Отварање апликација и  администрат-
ивна провјера за приједлоге  пројеката  
се  проводи  најкасније 30 дана од  зат-
варања јавног позива. Апликације за  
захтјеве за средствима се отварају  нак-
он  пријема и  као такве  упућују  у пр-
оцедуру административне  провјере  и  
оцјењивања. 
Административна  провјера  се  прово-
ди  у  циљу утврђивања  да ли  аплика-
нт испуњава услове за учествовање у 
кориштењу средстава Министарства 
за борачка питања у оквиру овог Про-
грама. 
Административном провјером  комис-
ија ће провјеравати да ли је свака  апл-
икација  задовољила сљедеће  услове: 
 

1) да апликант  испуњава опште и 
посебне услове за учествовање  
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у Програму, 
2) да је апликација у складу са  оп-

штим и специфичним  циљеви-
ма  Програма, 

3) да је  документација  потпуна  и 
исправно  попуњена у складу са 
прописаном формом. 
 

Уколико су ови услови испуњењи, ко-
мисија ће апликацију евалуирати у ск-
ладу са одредбама Програма. У супро-
тном, апликација ће и без евалуације 
бити одбијена из административних 
разлога.  
Апликације писане рукописм ће бити 
аутоматски одбијене.  
На основу додијељених бодова утврђу-
ју се приједлози ранг-листи корисника 
грант-средстава до висине планиран-
их средстава предвиђених Програмом.  
Након проведене административне 
процедуре, Министарство ће обавијес-
тити све апликанте о резултатима адм-
инистративне провјере. 
Подносиоци пријава чија имена нису 
објављена у предложеним ранг-листа-
ма корисника грант средстава могу ул-
ожити приговор Министарству у року 
од 7 (седам) дана од дана објаве на огл-
асној табли Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и веб-траници www.mb. 
bpkg.gov.bа, ради провјере чињеница 
и објективности оцјене пријава. 
Коначну одлуку о приједлогу ранг-ли-
сте за додјелу грант-средстава доноси 
министар, а о додјели грант-средстава 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
(9) 
(Евалуација достављених приједлога 
пројеката) 
За провођење процеса селекције, евал-
уације и оцјењивања пројеката Минис-
тарство формира комисију.  
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Комисија све достављене апликације 
разматра и евалуира у периоду од ма-
ксимално 30 дана од завршетка админ-
истративне провјере. 
При евалуацији пројеката комисија 
примјењује пет група индикатора и то: 
 

1) Финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 

2) Релевантност 
3) Методологија 
4) Одрживост 
5) Буџет  и трошковна ефикасност 

 
(10) 
(Евалуација достављених захтјева за 
средствима) 
Комисија проводи евалуацију захтјева 
након проведене административне пр-
овјере. 
При евалуацији захтјева комисија при-
мјењује три групе индикатора и то: 
 

I. Релевантност 
II. Одрживост 

III. Буџет  и трошковна ефикасност 
 
(11) 
(Оцјењивање апликација) 
Евалуација апликација се проводи на 
основу Скале за евалуацију. Евалуати-
вни критерији су подијељени у оквиру 
група и подгрупа. За сваку подгрупу 
комисија даје оцјену између 1 и 5 пре-
ма сљедећим категоријама процјена:  
 

1 - веома слабо;  
2 - слабо;  
3 - адекватно;  
4 - добро;  
5 - веома добро. 
Свака оцјена се множи са коефицијен-
том који је за сваки индикатор предви-
ђен у евалуационој скали. Максималан 
број бодова за пројекат износи 100, док 
је максималан број бодова за захтјев за 
средствима 80. 
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Пројекти који имају мање од 70 бодо-
ва, односно захтјеви за средствима који 
имају мање од 50 бодова се одбацују у 
првом кругу селекције. Уколико је уку-
пан резултат у поглављу релевантно-
ст мањи од 15, апликација се одбија 
без обзира на добивен укупан макси-
малан број бодова. Уколико је укупан 
резултат у поглављу буџет и трошко-
вна ефикасност  мањи од 15, аплика-
ција се одбија без обзира на добивен 
укупан максималан број бодова. 

Комисија ће процјењивати вриједност 
индикатора. Сви чланови комисије до-
дјелују оцјене, а укупан број бодова се 
добија када се оцјене добивене од свих 
чланова комисије подијеле са бројем 
чланова комисије. Висина средстава 
предложених за додјелу код пројеката 
је у висини тражених средстава аплик-
анта, а код захтјева висина средстава се 
утврђује процентуално освојеном про-
сјечном укупном броју бодова у одно-
су на тражени износ средстава по апл-
ицираном захтјеву. 

 
(12) 
(Скала за евалуацију) 
 
СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА 

ОПИС ИНДИКАТОРА ОЦЈЕНА 
ПРОЈЕКТИ 

ОЦЈЕНА 
ЗАХТЈЕВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
пројектом 5  

 Процијењени ниво техничког знања неопходног за 
имплементацију пројеката.  5  

 

2. Релевантност 30 30 
Колико је апликација релевантна за сврху, општи и посебне 
циљеве Програма? 5x2 5x2 

Колико је апликација релевантна за приоритете Програма? 5x2 5x2 
Колико је апликација релевантна за очекиване резултате 
Програма? 5x2 5x2 

3. Методологија 10  
Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће и 
конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима 
пројекта? 

5  

Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа 
проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за 
рјешавање презентираног проблема, те да ли су на 
задовољавајући начин укључени сви који могу допринијети 
рјешавању проблема? 

5  
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4. Одрживост 20 20 
Да ли ће предложене активности значајније допринијети 
рјешавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта 
или захтјеву? 

5x2 5x2 

Да ли предложене активности могу имати позитивне 
мултипликативне ефекте на унапређење статуса 
припадника б/п? 

5 5 

Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи 
финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће 
се остваривати и након престанка финансирања из 
средстава Министарства за борачка питања? 

5 5 

5.  Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 
Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних 
резултата задовољавајући? 5x2 5x2 

Да ли је висина предложених трошкова адекватна за 
имплементацију планираних активности? 5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА 100 80 
 
 
(13) 
(Процедуре одобравања приједлога 
пројеката) 
Пројекте који су у процесу евалуације 
добили више од 70 бодова комисија 
рангира по броју освојених бодова. 
Након  проведеног  рангирања  одобр-
авају се сви  најбоље рангирани  прој-
екти до висине расположивих средста-
ва која су дефинисана за  сваки  појед-
иначни циљ. Сви најбоље рангирани 
пројекти за које постоје распложива  
средства имају статус одобрених  про-
јеката. 
Приједлози пројеката који имају више 
од 70 бодова, али за чије финансирање 
нема расположивих средстава стављају 
се на листу чекања у случају обезбјеђе-
ња додатних средстава за Програм 
или доношења одлуке о прерасподје-

ли средстава у складу са одредбама 
Програма.  
Све одобрене пројекте Министарство 
предлаже Влади да, у складу са Закон-
ом о извршењу Буџета, донесе одлуку 
о одобравању средстава из Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде – 
економски код 614 300 – Текући транс-
фери непрофитним организацијама. 
Истовремено са приједлогом одлуке о 
одобравању средстава из Буџета, Вла-
ди се доставља одобрени приједлог 
пројекта и нацрт уговора о финанси-
рању или суфинансирању одобреног 
пројекта. 
Уколико се одлуком Владе одобрава 
износ гранта већи од 10.000,00 КМ, пр-
ије потписивања уговора, нацрт угово-
ра доставља се Кантоналном правобр-
аниоцу на мишљење. 
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У случају да је планирано финансира-
ње или суфинансирање пројекта из 
Програма веће од 6.000,00 КМ и мање 
од 50.000,00 КМ, уз нацрт уговора по-
дноси се и приједлог закључка Владе о 
давању сагласности Министру за бора-
чка питања за потписивање уговора. 
Уколико је износ одобреног гранта 
већи од 50.000,00 КМ, уз нацрт угово-
ра подноси се и приједлог закључка 
о давању сагласности премијеру Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за закључивање уговора о гранту. 
Након прихватања приједлога одлуке 
од стране Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, пројект је одобрен те 
се приступа потписивању уговора за 
финансирање или суфинансирање пр-
ојекта. 
Уговором ће се дефинисати начин им-
плементације пројекта, вријеме импле-
ментације, обавезе корисника средст-
ава и Министарства за борачка питања 
и начин обезбјеђења инструмената за 
намјенски утрошак средстава. 
 
(14) 
(Процедуре одобравања захтјева за сред-
ствима) 
Апликацију поднесену у форми захтј-
ева комисија рангира по броју освојен-
их бодова за оне захтјеве које су доби-
ли више од 50 бодова.  
Након проведеног рангирања, комис-
ија предлаже одобравање захтјева у 
пуном или умањеном износу у завис-
ности од резултата процеса евалуаци-
је. У току провођења процедура одо-
бравања захтјева, комисија води рачу-
на о претходно одобреним захтјевима, 
одобреним пројектима односно проје-
ктима који се налазе у процесу одоб-
равања. Комисија може предложити 
привремену суспензију процедура од- 
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обравања захтјева највише до 3 мјесе-
ца, након чега доноси коначни пријед-
лог одлуке. 
Захтјеви за средствима који имају ви-
ше од 50 бодова, али за чије финанси-
рање нема расположивих средстава, 
стављају се на листу чекања у случају 
обезбјеђења додатних средстава за Пр-
ограм или доношења одлуке о прера-
сподјели средстава у складу са одре-
дбама Програма.  
Све одобрене захтјеве Министарство 
предлаже Влади да, у складу са Закон-
ом о извршењу Буџета, донесе одлуку 
о одобравању средстава из Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде – 
економски код 614 300 – Текући транс-
фери непрофитним организацијама. 
Након прихватања приједлога одлуке 
о одобравању захтјева за исплатом сре-
дстава од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, захтјев је 
одобрен и приступа се потписивању 
уговора за финансирање или суфина-
нсирање захтјева. 
 
(1) 
Приоритети и посебни услови  
Приликом процеса селекције и евалуа-
ције предност ће се давати пројектима 
и захтјевима чија имплементација ук-
ључује реализацију приоритета дефи-
нисаних Програмом. 
 
(2) 
Основни приоритет овог Програма је 
помоћ борачким удружењима да на 
темељу статута и адекватних програма 
својим радом допринесу побољшању 
статуса борачких популација на про-
стору Босанско-подринског кантона и 
сусједних општина у РС-у. 
Приоритетне активности и мјере које 
имају предност за учествовање у Про- 
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граму су: 
 

1. Помоћ у раду борачких удруж-
ења 

2. Побољшање статуса чланова 
борачких удружења у области 
ЗЗ и стамбеног збрињавања 

3. Социјална инклузија и развој 
спорта РВИ на простору БПК 

4. Учешће у обиљежавању знача-
јних датума, догађаја и личнос-
ти 

5. Обилазак породица шехида и 
погинулих бораца 

6. Одржавање редовних скупшти-
на удружења 

7. Пројекти од општег интереса 
свих припадника БИЗ-а 

8. Покретање промотивних камп-
ања  

9. Пројектима који укључују воло-
нтерски рад грађана у пројект-
ним активностима ће бити пру-
жена додатна предност. 

 
Апликанти могу предвидјети и импле-
ментацију осталих активности и мјера 
које су повезане са посебним (специ-
фичним) циљевима Програма. 
За оцјењивање доприноса предложене 
приоритетне актвности примјењиваће 
се посебни финансијски критерији. 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 
(1) 
Учешће у Програму је ограничено на 
апликанте који припадају једној од 
сљедећих категорија: 
 

1. Кантонална борачка удружења, 
2. Општинска борачка удружења, 
3. Непрофитне организације – уд-

ружења грађана. 
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7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 
За провођење Програма су надлежни 
запослени у Министарству за борачка 
питања, а у случају потребе ангажова-
ће се стручна лица из појединих обла-
сти.  
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
  
(1) 
Реализацијом  Програма  очекује се ос-
тваривање конкретних резултата од 
стране апликаната којима су одобрена 
средства. 
Апликанти су обавезни навести специ-
фичне резултате који се директно 
планирају постићи имплементацијом 
пројекта. 
 
(2) 
Мјерење  резултата  и проведених акт-
ивности ће се вршити на основу мони-
торинга имплементације обиласком   
корисника на терену, сачињавањем за-
писника уз који ће бити сва неопходна 
документација којом се доказује импл-
ементација намјенског утрошка доди-
јељених средстава.  
У циљу  осгурања  процјене  резултата  
Програма, одабрани корисници Про-
грама су дужни након утрошка одоб-
рених средстава доставити  Министар-
ству за Борачка питања извјештај о пр-
оведеним активностима која су одоб-
рена за финансирање из Програма.  
Форма извјештаја о утрошку средстава 
ће бити достављена свим корисници-
ма средстава. 
 
 (3) 
Надзор над реализацијом Програма 
утрошка средстава са економског кода  
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614 300 - Текући трансфери непрофит-
них организација вршиће Министарс-
тво за борачка питања Босанско-подр-
ињског кантона Горажде и службени-
ци Министарства који су дефинисани 
Програмом. 
 
9.  ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
     РАСХОДА И РИЗИКА 
 
(1) 
У приједлозима пројеката или захтје-
вима за средствима апликанти су дуж-
ни процијенити све ризике који могу 
утицати на остваривање планираних 
резултата пројекта или захтјева. 
Апликанти су дужни планирати мјере 
које ће подузети у случају остваривања 
ризика који могу утицати на остварив-
ање планираних резултата.  
 
Број:11-14-566/12                 М И Н И С Т А Р 
26.04.2012.године                 Џевад Аџем,с.р. 
     Г о р а ж д е    
  
Сагласност на овај Програм дала је 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде Одлуком број:01-14-328 
/12 од 27.04. 2012. године. 
 

 325                                    
                         

На основу поглавља IV. Одјељак 
А.  члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде («Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде», број: 8/98, 10/00 и 5/03) и чла-
на 106. и 108. Пословника Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де («Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде«, број: 10/08), 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 1. ванредној сједни-
ци, одржаној 27. априла 2012. године,  
д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава са кода  

«Текући трансфери појединцима» 
утврђених Буџетом Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 за 2012.годину 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност на  Програм 
утрошка средстава са кода «Текући тр-
ансфери појединцима», утврђених Бу-
џетом Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2012.годину. 
 

Средства за реализацију Прог-
рама из става 1. овог члана  пласираће 
се са позиције «Текући трансфери пој-
единцима», утврђених Буџетом Босан-
ско – подрињског кантона Горажде за 
2012.годину у износу 761.500 КМ (у 
даљем тексту: Програм).  
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатиће се на терет Буџета Босанско 
– подрињског кантона Горажде, eконо-
мски код 614200 – «Текући трансфери 
појединцима», ,БОР – 003, БОР – 004, 
БОР – 005. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство za финансијe 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, свако у оквиру своје надлежности. 
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Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ом објављивања у «Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде». 
 
Број:01-14-329/12        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
27.04.2012. године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е               Назиф Уручи,с.р. 

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

325а) 
 

У складу са чланом 45. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2012. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/12), 
Министарство за борачка питања  Бос-
анско-подрињског кантона Горажде,   
у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Министарства  
за борачка питања БПК Горажде 

са економског кода 614 200 - Текући 
трансфери појединцима 

 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је “Програм утрошка 
средстава Министарства за борачка 
питања БПК Горажде са економског 
кода 614 200 - Текући трансфери поје-
динцима”. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
              01.01.2012.- 31.12.2012.год. 
Буџетска позиција:  Текући трансфе- 
                                     ри појединцима 
Економски код:           614200 
Укупна вриједност програма:  
                                         761.500 КМ 
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Одговорно лице: Џевад Аџем, проф.  
                                одбране и сигурности 
Позиција одговорног лица:Министар 
Контакт лице за Програм:  
                 Елведина Џамбеговић/ 
                           Неџад Топаловић 
                           Вахид Думањић  
                    Мелхудина Чамо - Шовшић 
Контакт-телефон:            038 /228-811 
Контакт е-маил:  bizbpk@bih.net.bа 
Интернет:        www.mb.bpkg.gov.bа 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 
Сагласност на овај Програм, у складу 
са чланом 45. Закона о извршењу Буџ-
ета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2012. годину (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 4/12), је дала Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де Одлуком број:01-14-329/12 од 27.04. 
2012. године. 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 
(1) 
Сврха Програма утрошка средстава 
Министарства за борачка питања са 
економског кода 614200 - Текући тран-
сфери појединцима јесте пружање 
помоћи припадницима борачких поп-
улација и чланова њихових породица 
са простора Босанско–подрињског  ка-
нтона Горажде, што има за посљедицу 
повољнији статус чланова борачких 
популација. 
 
(2) 
Исто тако, сврха Програма је да, у скл-
аду са чланом 45. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2012. годину, осигура план- 
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ски и транспарентан утрошак средста-
ва одобрених на економском коду 614 
200 – Текући трансфери појединцима  
у складу са важећим законским пропи-
сима. 
 
2.2. Опис Програма 
 
Програмом утрошка средстава са еко-
номског кода 614200 - Текући трансфе-
ри појединцима Министарство за бор-
ачка питања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2012. годину (у даљ-
ем тексту Програм), дефинише битне 
елементе за добијање сагласности за 
Програм од стране Скупштине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, као 
што су општи и посебни циљеви Про-
грама, критерији за расподјелу средст-
ава, потребна средства, корисници ср-
едстава, процјена резултата те процје-
на непредвиђених расхода и издатака. 
У оквиру своје надлежности, између 
осталог, Министарство за борачка пи-
тања врши стручне и друге управне 
послове из надлежности Босанско–по-
дрињског кантона Горажде који се од-
носи на:  
 

- утврђивање права бранилаца и чл-
анова њихових породица на подру-
чју Кантона; 

- утврђивање политике и доношење 
законских и других прописа који-
ма се дефинишу услови за оствари-
вање допунских права бранилаца, 
ратних војних инвалида и чланова 
породица шехида и погинулих бр-
анилаца (здравствена заштита, ба-
њско и климатско лијечење, запо-
шљавање, помоћ у рјешавању стам-
беног питања, превоз итд.); 

- изградњу, уређење и одржавање 
спомен-обиљежја и мезарја брани-
лаца; 
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- осигурање средстава и других обл-
ика помоћи браниоцима. 
 

Планом рада Министарства за борачка 
питања за 2012 годину обухваћене су 
наведене активности, а ради њиховог 
извршавања планирана су средства у 
дијелу Буџета Минстарства, позиција – 
614200 - Текући трансфери поједин-
цима,  са субаналитиком: 
  
БОР – 03 – Помоћ у стамбеном  
                    збрињавању 
БОР – 04 – Једнократне новчане 
                    помоћи 
БОР – 05 –  Остали текући трансфери  
                    појединцима 
 
3.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
     ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/Основни циљ Програма 
 
(1) 
Основни циљ Програма је унапређе-
ње статуса припадника борачких по-
пулација кроз ефикасну имплемен-
тацију Закона о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица у Босанско – подрињскм канто-
нуГоражде (“Службене новине Босан-
ско-подринјског кантона Горажде” бр-
ој: 9/07 и 14/08).              
    
 (2) 
Програм садржи посебне (специфич-
не) циљеве у оквиру којих ће се пружа-
ти помоћ и подршка припадницима 
борачких популација и члановима њи-
хових породица, односно имплемент-
ирати поједина допунска права утврђ-
ена Законом. 
 
3.2.  Посебни/специфични циљеви  
        Програма 
 
Посебни/специфични циљеви права  
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проистекли су из појединих допунск-
их права бранилаца и чланова њихов-
их породица у Босанско-подрињском 
кантону Горажде утврђених чланом 5. 
Закона о допунским правима бранила-
ца и чланова њихових породица, а де-
финисани су Планом Буџета Минис-
тарства како слиједи: 
 

3.2.1.   БОР-003  - Помоћ у стамбеном  
              збрињавању 
3.2.1.1.  Легализација 
3.2.1.2.  Прикључак стамбеног објекта  
              на инфраструктурну мрежу 
3.2.1.3.  Помоћ у адаптацији и санацији  
              стамбеног објекта 
3.2.2.   БОР-004 – Једнократне новча- 
              не помоћи 
3.2.2.1. ЈНП за егзистенцијалне потребе 
3.2.2.2.  ЈНП за лијечење 
3.2.2.3.  ЈНП за друге потребе 
3.2.3.   БОР-005 – ОСТАЛИ ТЕКУЋИ  
              ТРАНСФЕРИ  ПОЈЕДИНЦИМА 
3.2.3.1.   Здравствена заштита корисни- 
               ка БиЗ-а 
3.2.3.2.  Бањско –климатско лијечење –  
               рехабилитација припадника б/п 
3.2.3.3.   Трошкови лијечења у иностра- 
               нству 
3.2.3.4.   Право по основу преостале 
               радне способности 
3.2.3.5.    Право на професионалну пр- 
                еквалификацију 
3.2.3.6.    Стипендије и обезбјеђење уџ- 
                беника за дјецу б/п 
3.2.3.7.    Уклањање архитектонско–ур- 
                банистиче баријере 
3.2.3.8.     Партиципација за накнаде за  
                  грађевинско земљиште и уре- 
                 ђење ГГЗ 
3.2.3.9.   Право на бесплатну и повла- 
                 штену вожњу РВИ И ПШиПБ 
3.2.3.10. Подизање надгробних споме- 
               ника и других спомен-обиље- 
               жја 
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3.2.3.11. Новчана помоћ добитницима  
               највиших ратних признања 
3.2.3.12. Помоћ у случају смрти 
3.2.3.13.  Друга права у складу са посе-  
               бним прописима 
 
3.2.1. БОР – 003 – ПОМОЋ У  
            СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ 
 
Чланом 38. Закона о допунским  прав-
има бранилаца и чланова њихових по-
родица у Босанско – подрињском кан-
тону Горажде, утврђено је право на по-
моћ у стамбеном збрињавању бранил-
аца који се налазе у изузетно тешкој 
материјално -  социјалној ситуацији. 
Имплементација овог права ће се врш-
ити у складу са Правилником о пост-
упку, условима, мјерилима, и  крите-
ријима за додјеле једнократне беспо-
вратне помоћи за рјешавање стамбе-
них потреба бораца и  чланова њихо-
вих породица Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подринјског кантона Горажде“, 
број: 3/09), према којем ово право могу 
остварити припадници б/п који се на-
лазе у изузетно тешкој материјално – 
социјалној ситуацији и под условом да 
немају ријешено стамбено питање ако:  
 

- су започели изградњу стамбене зг-
раде или стана, а исту нису доврш-
или због недостатка средстава; 

- имају одговарајући стамбени прос-
тор, који је неопходно доградити 
или адаптирати како би се створи-
ли неопходни услови за становање;  

- нису извршили прикључак на ин-
фраструктурну мрежу;   

- нису легализовали бесправно изгр-
ађени стамбени објекат због недос-
татка средстава а за исти постоје ус-
лови за легализацију. 
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Општи критерији за остваривање пра-
ва на једнократну бесповратну помоћ 
за стамбено рјешавање бораца и члан-
ова њихових породица је да подносил-
ац захтјева припада борачкој попула-
цији и да нема адекватно рјешено ста-
мбено питање.  
Посебни услови за остваривање ове је-
днократне новчане помоћи су:   
 

1. Незадовољавајућа стамбена  си-
туација и тежак социјални пол-
ожај подносиоца захтјева; 

2. Породични стандард; 
3. Већи број чланова породичног 

домаћинства;   
4. Укупна новчана нето примања, 

укључујући и примања по осн-
ову социјалне и борачко инва-
лидске заштите, износе мање од 
100,00 КМ (стотину КМ) по чла-
ну домаћинства за подносиоца 
захтјева на име  изградње, адап-
тације или доградње стамбеног 
објекта, односно 200 КМ (двјес-
то КМ) за подносиоца захтјева 
за додјелу средстава за прикљу-
чак на инфраструктурну мре-
жу и легализацију стамбеног об-
јекта; 

5. Ванредне околности које подн-
осиоца захтјева доводе у посеб-
но тежак положај.  
 

Поједини облици кориштења оквог 
права дефинисани су у наставку Прог-
рама. 
 
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА       200.000,00 КМ 
 
3.2.1.1. Легализација бесправно  
              изграђених објеката 
 
Додјела средстава на име легализације 
бесправно изграђених објеката подра-
зумјева:  
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1. Накнаду намјењену за преузето 
или купљено земљиште површине 
до 400 м2; 

2. Накнаду из основа природних по-
годности градског грађевинског зе-
мљишта и погодности већ изграђе-
не комуналне инфраструктуре које 
могу настати приликом кориште-
ња тог земљишта, а које нису резул-
тат улагања средстава власника или 
корисника некретнина-ренте, нетто 
грађевинске површине до 100 м2. 

 

Висина новчаних средстава за легали-
зацију бесправно изграђених објеката 
у смислу предходног става овог члана 
одобрават ће се у износу од:   
 

a) 100 %  од стварних трошкова за по-
родице без редовних мјесечних пр-
имања од 3 и више чланова;  

b) 75 % од стварних трошкова за по-
родице са примањима до 200,00 
КМ по  члану са 4 и више чланова;  

c) 50 % од стварних трошкова за по-
родице са примањима до 200,00 КМ 
до 3 члана п/д   

 

Поступак утврђивања овог права вр-
ши  Министарство за борачка питања 
БПК Горажде,  у складу  са  одредбама  
ЗУП-а („Службене новине Ф БиХ“ бр-
ој: 2/98 и 48/99).  
 
Потребна  средства:           10.000,00 КМ 
 
3.2.1.2. Прикључак стамбеног објекта  
            на инфраструктурну мрежу 
 
Додјела бесповратних средстава за пр-
икључак на инфраструктуралну мре-
жу подразумјева прикључак електрич-
не енергије, те прикључак на водово-
дну или  канализациону мрежу.  
Код прикључака на инфраструктурал-
ну мрежу признаје се цијена обрачуна- 
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та од стране jавног предузећа  искључ-
иво за монофазни прикључак код еле-
ктричне енергије, те обрачуната ције-
на водомјера, услуга и такси (за станд-
ардни прикључак) код прикључка во-
де, стандардни прикључак на канали-
зациону мрежу, док додатне трошкове 
(електромрежа, водоводне цијеви, ка-
нализационе цијеви, извођење радова 
и сл.) до мјеста прикључења, обезбје-
ђује корисник личним средствима.  
У руралним подручјима Босанско-под-
рињског кантона Горажде и сусједним 
општинама гдје није инсталирана гра-
дска водоводна мрежа, могу се одобр-
ити средства за рјешавање водоснадб-
ијевања из мјесних изворишта у виси-
ни утврђеној у претходном ставу.      
Поступак утврђивања овог права вр-
ши  Министарство за борачка питања 
БПК Горажде,  у складу  са  одредбама  
ЗУП-а („Службене новине Ф БиХ“ бр-
ој: 2/98 и 48/99).  
 
Потребна  средства:           10.000,00 КМ 
 
3.2.1.3. Помоћ у адаптацији  
               и санацији стамбеног објекта 
 
Максималан износ средстава који се 
може додијелити по Правилнику на 
име изградње, адаптације или доград-
ње стамбеног објекта  је  10.000,00 КМ. 
Приликом одобравања висине средст-
ава, у обзир се узимају материјалне пр-
илике подносиоца захтјева, број  члан-
ова породичног домаћинства, као и ст-
варно стање утврђено на лицу мјеста, 
према сљедећим мјерилима: 
 

a) породице без редовних мјесечних 
примања са 4 и више чланова п/д ..    
...................................до 10.000,00 КМ 
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b) породице без редовних мјесечних  
примања до 3 члана п/д ...............    
.....................................до  8.000,00 КМ 

c) породицеа са примањима до 100,00 
КМ по члану п/д са 4 и више чл. 
п/д............................ до 7.000,00 КМ 

d) породице са примањима до 100,00 
КМ по члану п/д до 3 члана п/д ..   
......................................до   5.000,00 КМ 

 
Поступак утврђивања овог права спро-
води трочлана комисија коју именује 
министар за борачка питања, а иста 
разматра приспјеле писмене захтјеве, 
врши увид на лицу мјеста ради утврђ-
ивања чињеничног стања, доноси при-
једлог ранг-листе о додјели средстава  
на име изградње, адаптације или дог-
радње стамбеног објекта.   
Приликом евалуације захтјева за сред-
ствима на име санације стамбеног обје-
кта, комисија оцјењује сваки захтјев за 
помоћ у складу са сљедећим мјерили-
ма и критеријима: 
 

1. Стамбена ситуација 
2. Породичне прилике 
3. Учешће у оружаним снагама (ОС) 
4. Инвалидност 
5. Ратна признања 
6. Специфичности 
 
Евалуацију свих апликација комисија 
проводи у складу са сљедећом Скалом 
за евалуацију пројеката. 
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Р/Б К  Р  И  Т  Е  Р  И  Ј БОДОВИ 

1. Стамбена ситуација  
 1.1. Подстанар 13 
 1.2. Лице са привременим рјешењем на стан 10 
 1.3. Лице са неусловним породичним објектом 7 

2. Породичне прилике  
 2.1. За сваког члана породичног домаћинства 3 

3. Учешће у ОС АРБиХ  
 3.1. За сваки мјесец учешћа у ОС (18.09.1991.-22.04.1996.) 0,5 
 3.2. Ступање у ОС као малољентик 2 

4. Инвалидност  
 4.1. I  група (РВИ 100%) 15 
 4.2. II група (РВИ 100%) 12 
 4.3. III група (РВИ 90%) 9 
 4.4. IV група (РВИ 80%) 8 
 4.5. V група (РВИ 70%) 7 
 4.6. VI група (РВИ 60%) 6 
 4.7. VII група(РВИ 50%) 5 
 4.8. VIII група (РВИ 40%) 4 
 4.9. IX група (РВИ 30%) 3 
 4.10. X група (РВИ 20%) 2 
 4.11. Инвалид рада 1 

5. Ратна признања  
 5.1. Значка «Златни љиљан» и «Златна полицијска 

значка» 6 

 5.2. Остала ратна признања наведена у Закону 2 
6. Специфичности 
 6.1. Погинули члан п/д (родитељи, дјеца, брачни друг) 15 
 6.2. Малодобно дијете или дијете на редовном 

школовању 3 

 
Бодови по критерију 3. узимају се у об-
зир и код бодовања породица шехида 
и погинулих бораца на име погинулог 
и ратних војних инвалида. 
Као основ за бодовање чланова поро-
дице шехида – погинулог борца узима 
се учешће у ОС шехида – погинулог 
борца, по основу којег су подносиоцу 
захтјева призната права, и то вријеме 
од ступања у ОС  до 22.04.1996.године. 

Ако је подносилац захтјева члан поро-
дице са више шехида – погинулих бо-
раца, за сваког од њих му припадају 
бодови утврђени критеријем 3. 
Ратном војном инвалиду који је демо-
билисан рјешењем надлежног војног 
органа, због рањавања односно повре-
де по основу које је остварио статус ра-
тног војног инвалида за утврђивање 
бодова по основу учешћа у ОС узима- 
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ће се вријеме од ступања у ОС до 22.04. 
1996.године. 
Уколико подносилац захтјева за додје-
лу стана по овом Правилнику има чла-
на породичног домаћинства који је та-
кође био припадник ОС БиХ и који 
живи са њим у заједничком домаћин-
ству, а није на други начин ријешио 
стамбено питање, онда се њему додају 
бодови тог лица који се умањују за 
50%. 
Уколико је подносилац захтјева за до-
дјелу стана по овом Правилнику члан 
породице шехида – погинулог борца и 
сам био учесник ОС, обрачунавају му 
се бодови који се  умањују за 50%.  
На основу критерија и броја бодова ут-
врђених по наведеним мјерилима и 
критеријима, сачиниће се ранг-листа. 
Уколико се на ранг - листи нађу два 
или више подносиоца захтјева из исте  
групе тачке 1. до 5., предност у оства-
ривању права на помоћ у изградњи и 
адаптацији стамбеног објекта (по наве-
деном редослиједу) има кандидат који:   
 

1. има већи број шехида - погинулих 
бораца; 

2. има статус по два основа;  
3. Има већи број припадника ОС; 
4. има већи степен војног инвалиди-

тета; 
5. носилац је највишег ратног призн-

ања; 
6. има тежу стамбену ситуацију; 
7. има више чланова породичног до-

маћинства; 
8. има више мјесеци припадништва у 

ОС БиХ.    
 
У складу са расположивим средстима 
за ову намјену, коначну одлуку о одоб-
равању средстава на име изградње и 
адаптације стамбених објеката припа-
дника борачке попуклације, доноси  
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министар за борачка питања БПК Гор-
ажде на основу сачињених ранг-листи 
од стране кКомомисије. 
У изузетним случајевима (извршавање 
судских пресуда, вансудска поравна-
ња) уз сагласност Владе БПК Горажде, 
може се одобрити и већи износ средс-
тава на име адаптације и санације с/о 
од утврђеног Правилником, стим да ис-
ти не може бити већи од 20.000,00 КМ. 
У оваквим случајевима, обавезно се пр-
ибавља писмена сагласнот лица којем 
се на овај начин трајно рјешава стамб-
ено питање. 
Министарство ће у случају ванредних 
услова,односно елементарних непого-
да, дио средстава усмјерити ка најугр-
оженијим лицима према извјештају ст-
ручне комисије коју ће да формира 
министар. 
Посебан акциони план Министарство 
ће сачинити за случај додјеле поткро-
вних станова у Витковићима и ул. М. 
Тита у Горажду припадницима борач-
ких популација. 
Рјешавање стамбеног питања најугро-
женијих припадника борачких попу-
лација могу иницирати и реализирати 
и удружења борачких популација са 
простора БПК Горажде, уз обавезу по-
штивања важећих законских прописа 
и доношење адекватних подзаконских 
аката од стране удружења. Максимал-
ан износ средстава одобрен из Буџета 
Министарства за ову намјену по једн-
ом удружењу борачке популације не 
може бити већи од 10.000,00 КМ. 
 
Потребна  средства:       180.000,00 КМ 
 
3.2.2.БОР – 004 – ЈЕДНОКРАТНЕ  
                     НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
 
Чланом 47. Закона о допунским прави- 



Број 6 – страна 682 
 
 
ма утврђено је да се браниоцима и чл-
ановима њихових породица може одо-
брити једнократна помоћ, на основу 
поднесеног захтјева и прилога из којих 
произилази да се налазе у изузетно те-
шкој материјално - социјалној ситуац-
ији насталој усљед недостатка новчан-
их средстава. 
Услове, начин и критерије за оствари-
вање овог права прописао је министар 
за борачка питања посебним Правил-
ником („Службене новине Босанско – 
подрињског кантона Горажде“, број: 
3/09 и 6/11) 
Право на додјелу једнократне новчане 
помоћи борци и чланови њихових по-
родица могу остварити на сљедећи на-
чин: 
 

1. Додјелом новчаних средстава за за-
довољење егзистенцијалних потре-
ба; 

2. Додјелом новчаних средстава за 
лијечење или набавку лијекова (ко-
ји се не налазе на есенцијалној лис-
ти лијекова); 

3. Додјелом новчаних средстава за 
друге потребе. 
 

У складу са одредбама ЗУП-а и Пра-
вилника, разматрања приспјелих пис-
мених захтјева за додјелу једнократне 
помоћи врши Министарство, а право 
на додјелу једнократне помоћи борци-
ма и члановима њихових породица  
признаје се рјешењем које доноси мин-
истар.  
Подносиоцу захтјева може се одобри-
ти једнократна помоћ само једном у 
току једне буџетске године, а изузетно, 
према процјени стања, у социјално оп-
равданим случајевима, два пута у току 
једне буџетске године. 
 
ПОТРЕБНА  СРЕДСТВА  75.000,00 КМ 
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3. 2.3. БОР – 005 – ОСТАЛИ ТЕКУЋИ  
            ТРАНСФЕРИ  ПОЈЕДИНЦИМА  
 
3.2.3.1. Здравствена заштита корис- 
             ника БИЗ-а 
 
Ово право је проистекло из одредби 
Закона о правима бранилаца  и члано-
ва њихових породица и у Босанско - 
подрињском кантону Горажде. 
Такођер, Законом о здравственом оси-
гурању, за надлежне органе управе – 
кантоне, предвиђена је уплата обавез-
ног здравственог осигурања за корисн-
ике БИЗ-а који нису осигурани по дру-
гом основу. 
Ради поштивања ове одредбе, закључ-
ен је споразум са Заводом здравственог 
осигурања, према којем ће се, сходно 
евиденцији осигураних лица, уплаћи-
вати средства за ове намјене (Споразум 
број: 11-14-2226/11 од 27.12.2011.годи-
не). 
 
Потребна  средства:           70.000,00 КМ 
 
3.2.3.2. Бањско и климатско лијечење  
              – рехабилитација припадника  
             борачких популација 
 
Чланом 11. Закона о правима бранила-
ца и чланова њихових породица и у 
Бо-санско - подрињском кантону Гора-
жде утврђено је да браниоци и члано-
ви њихових породица, под условима 
прописаним овим Законом, имају пр-
аво на  бањско и климатско лијечење. 
Бањско и климатско лијечење, према 
овом Закону, јесте лијечење које је нео-
пходно као наставак лијечења од задо-
бивене ране, повреде, озљеде или бол-
ести које су прописане као индикација 
за то лијечење, а које се обавља у спец-
ијализованим здравственим установа- 
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ма у којима се у лијечењу примјењује 
и природни фактор, другим здравс-
твеним установама у којима се лијече-
ње обавља претежно природним фак-
тором, као и у установама и привредн-
им друштвима основаним за лијечење, 
одмор и рекреацију у којима се у лије-
чењу примјењује природни фактор. 
О потреби за бањским и климатским 
лијечењем, на основу захтјева лица и 
упуте љекара специјалисте, одлучује 
љекарска комисија коју именује мини-
стар за борачка питања. 
Министарство за борачка питања је за-
кључило уговор о бањско – климатск-
ом лијечењу са регистрованом устано-
вом, а истим је утврђен обим и квалит-
ет здравствених и  других услуга који 
те установе и привредна друштва пру-
жају корисницима, цијена тих услуга и 
друга права и обавезе. 
Поступак упућивања бранилаца и чл-
анова њихових породица на бањско и 
климатско лијечење спроводе општин-
ске службе за БИЗ у складу са Правил-
ником који је донио министар за бора-
чка питања („Службене новине Босан-
ско – подрињског кантона Горажде“, 
број: 13/07 и 2/09). 
 
Потребна  средства:         110.000,00 КМ 
 
3.2.3.3.  Трошкови лијечења  
               у иностранству 
 
Законом о допунским правима брани-
лаца и чланова њихових породица у 
Босанско - подрињском кантону Гора-
жде утврђено је и право на накнаду 
путних трошкова и трошкова лијече-
ња у иностарснству. 
Ово право борци и чланови њихових 
породица остварују посредством опш-
тинске службе за БИЗ на простору Бо- 
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санско – подрињског кантона Горажде, 
а финансијска средства на основу при-
знатих права обезбјеђује у свом буџету 
Министарство за борачка питања БПК 
Горажде. 
 
Потребна средства:              5.000,00 КМ 
 
3.2.3.4. Права по основу преостале  
             радне способности 
 
Ово право је проистекло из одредби 
Федералног Закона о правима бранил-
аца и чланова њихових породица („Сл-
ужбене новине ФБиХ“ број: 33/04, 
56/05, 70/07, 9/10), а обухваћено је 
Законом о допунским правима брани-
лаца и чланова њихових породица у 
Босанско - подрињском кантону Гора-
жде.  
Ово право борци и чланови њихових 
породица остварују посредством опш-
тинске службе за БИЗ на простору Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
према одредмаба Правилника који је 
донио министар за борачка питања 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде“, број: 13/07), 
а финансијска средства на основу при-
знатих права обезбјеђује у свом буџету 
Министарство за борачка питања БПК 
Горажде. 
 
Потребна  средства:             5.000,00 КМ 
 
3.2.3.5.  Право на професионалну  
              преквалификацију 
 
Законом о допунским правима брани-
лаца и чланова њихових породица, из-
међу осталог утврђено је и право на 
професионалну прекфалификацију 
бранилаца и чланова њихових пород-
ица. 
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Ово право борци и чланови њихових 
породица остварују посредством опш-
тинских служби за БИЗ на простору 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, према одредмаба Правилника ко-
ји је донио Министар за борачка пита-
ња („Службене новине Босанско – под-
рињског кантона Горажде“, број:13/07), 
а финансијска средства на основу при-
знатих права обезбјеђује у свом буџету 
Министарство за борачка питања БПК 
Горажде. 
Обзиром да у ранијем периоду није 
било утврђено ово право, не постоје 
егзактни показатељи, односно процје-
на потенцијалног броја корисника и 
висине стварних потребних средстава. 
 
Потребна  средства:             5.000,00 КМ 
 
3.2.3.6. Стипендирање и обезбјеђење  
              уџбеника за дјецу припадни- 
             ка б/п 
 
Ово право је проистекло из одредби 
федералног Закона о правима брани-
лаца и чланова њихових породица и 
обухваћено је Законом о допунским 
правима бранилаца и чланова њихов-
их породица на простору Босанско - 
по-дрињског кантона Горажде. 
Поступак утврђивања овог права спро-
води трочлана комисија коју именује 
министар за борачка питања у складу 
са одредбама Правилника којим су пр-
опсани услови и начини додјеле сред-
става („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ број:13/07).    
 
Потребна  средства:           40.000,00 КМ 
 
3.2.3.7. Уклањање архитектонско- 
             урбанистичких баријера 
 
Ово право је проистекло из одредби 
федералног Закона о правима бранил- 
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аца и чланова њихових породица и об-
ухваћено је Законом о допунским пра-
вима бранилаца и чланова њихових 
породица са простора Босанско – под-
рињског кантона Горажде, а подразу-
мијева прилагођавање прилаза мјесту 
становања и уређење стана за кретање 
најтежих војних инвалида - параплеги-
чара. 
 
Потребна  средства:             5.000,00 КМ 
 
3.2.3.8. Партиципација за накнаде  
             за грађевинско земљиште  
             и уређења ГГЗ 
 
Ово право је проистекло из одредби 
федералног Закона о правима брани-
лаца и чланова њихових породица и 
обухваћено је Законом о допунским 
правима бранилаца у Босанско – под-
рињском кантону Горажде. Могу га ос-
тварити припадници борачке попула-
цији ако изградњом породичне куће 
желе први пут ријешити своје стамбе-
но питање. 
Ово право борци и чланови њихових 
породица остварују посредством опш-
тинских служби за БИЗ са простора 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, према одредмаба Правилника ко-
ји је донио министар за борачка пита-
ња („Службене новине Босанско – под-
рињског кантона Горажде“, број: 13/07 
и 16/08), а финансијска средства на ос-
нову признатих права обезбјеђује у св-
ом буџету Министарство за борачка 
питања БПК Горажде. 
 
Потребна  средства:           10.000,00 КМ 
 
3.2.3.9. Право на бесплатну и 
             повлаштену вожњу  РВИ  
             и ПшиПБ 
 
Ово право је проистекло из одредби  
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федералног Закона о правима бранил-
аца и чланова њихових породица и об-
ухваћено је Законом о допунским пра-
вима бранилаца и чланова њихових 
породица са простора Босанско – под-
рињског кантона Горажде.  
Министарство за борачка питања је 
донијело Правилник о условима и на-
чину кориштења права на повлаште-
ну вожњу војних инвалида и чланова 
породица шехида – погинулог борца у 
јавном градском и приградском саобр-
аћају на подручју БПК Горажде („Слу-
жбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде“, број:13/07 и 16/08). 
У складу са важећим законским про-
писима, Министарство за борачка пит-
ања је потписало Уговор број: 03-14-237 
-1/12 од 09.03.2012.године са пружао-
цем услуга - “Центропревоз” д.о.о. Го-
ражде. 
 
Потребна  средства:           60.000,00 КМ 
 
3.2.3.10. Подизање надгробних споме- 
               ника и других спомен-оби- 
               љежја  
 
Подизање спомен-обиљежја – нишана 
погинулим браниоцима – шехидима 
на простору БПК Горажде се врши у 
складу Законом о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових пород-
ица са простора Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде. 
У складу са важећим законским проп-
исима, Министарство за борачка пита-
ња ће извршити одабир извођача рад-
ова који ће поставити надгробне спом-
енике-нишане свим шехидима у скла-
ду са посебним Правилником, који је 
донијело Министарство под бројем:11-
41-1864/07 од 27.09.2007.године. 
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У оквиру овог права, Министарство ће 
спроводити активности на уређењу ме-
зарја шехида и погунулих бораца те 
подизање хајр-чесми. Ове активности 
ће се спроводити на основу јавног поз-
ива, а одабир извођача ће се извршити 
у складу са Законом о јавним набавка-
ма у БиХ („Службени  гласник БиХ“ 
број: 49/04). 
 
Потребна средства:           70.000,00 КМ 
 
3.2.3.11. Новчана помоћ добитницима  
              највиших ратних признања 
 
Министарство за борачка питања Бос-
анско-подринјског кантона Горажде у 
складу са Законом обезбјеђује једнок-
ратне новчане помоћи (хедије) добит-
ницима највиших ратних признања са 
простора БПК Горажде. Висина ове по-
моћи није дефинисана и иста се одре-
ђује за сваку буџетску годину сходно 
обезбјеђеним средствима за ове намје-
не. 
Такођер, с обзиром на то да се 2012. го-
дине планира одржати дружење свих 
добитника највиших ратних признања 
и одликовања са простора ФБиХ у Го-
ражду, планирана су средства за пом-
оћ Савезу ДНРП БПК Горажде у одр-
жавању ове манифестације. 
 
Потребна  средства:           25.000,00 КМ 
 
3.2.3.12. Помоћ у случају смрти 
 
У случају смрти демобилисаног борца, 
у члану 46. Закона о допунским прави-
ма бранилаца и чланова њихових пор-
одица, утврђено је да „демобилисани бр-
аниоци, РВИ и чланови породица шехида – 
погинулог борца у случају смрти, чланови 
породице са којима је умрли живио имају 
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право на накнаду трошкова сахране и 
џеназе у износу од најмање једне просјечне 
плате у Федерацији БИХ“. 
Министарство за борачка питања је 
донијело Правилник којим се регули-
шу услови и критерији за стваривање 
овог права („Службене новине Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде“, 
број: 13/07 и 16/08). 
Општинске службе за БИЗ на нивоу 
БПК Горажде врше признавање овога 
права у првостепеном поступку, док 
Министарство за борачка питања рје-
шава по жалби и обезбјеђује средства 
за ове намјене. 
 
Потребна средства             50.000,00 КМ 
 
3.2.3.13. Друга права у складу са  
                  посебним прописима 
 
У свом раду, Министарство за борачка 
питања се сусреће са једним бројем оп-
равданих захтјева која није могуће пла-
нирати, те стога Министарство за бор-
ачка питања  планира средства за ове 
непланиране трошкове. 
Средства ће се користити у случају за 
специфичне ситуације које се не могу 
предвидјети (елементарне непогоде, 
саобраћајне несреће, тешке болести, 
изградња и поправка путева у мјесту 
становања припадника борачких поп-

улација, финансијска помоћ припадн-
ицима борачких популација друге на-
ционалности, меморијални турнири и 
спортске манифестације, помоћ у одл-
аску на ескурзију дјеце припадника 
б/п слабог имовног стања, адаптације 
објеката чије ће стављање у функцију 
користити широј борачкој популацији 
и грађанству - воденице и сл. објекти). 
Носилац иницијативе за утрошак ових 
средстава могу бити једино удружења 
борачких популација на основу проц-
јене ефеката реализације ових иници-
јатива на унапређење статус припадн-
ика борачких популација.  
 
Потребна средства:            31.500,00 КМ 
 
4.  ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА  
     ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
За остварење посебних/специфичних 
циљева наведених у претходном погл-
ављу Програма, неопходна су финанс-
ијска средства у укупном износу 
761.500,00  КМ. 
Преглед потребних средстава за поје-
диначне посебне/специфичне циљеве 
односно финансирање конкретних до-
пунских права бранилаца и чланова 
њихових породица, дат је у табели која 
слиједи.

 
 

 
 

р/б Конто 
Аналити

-чки 
конто 

Назив конта 
Планирано 

за 
2012.годину 

1. 614200  ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНЦИМА 761.500,00 
1.1.  БОР-003 Помоћ у стамбеном збрињавању 200.000,00 
1.1.2.   Легализација 10.000,00 
1.1.3.   Прикључак на инфраструктурну мрежу 10.000,00 
1.1.4.   Санација објеката 180.000,00 
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У случају потребе, Министарство мо-
же извршити редистрибуцију средста-
ва између појединих посебних/специ-
фичних циљева (допунских права бр-
анилаца и чланова њихових породи-
ца) у износу до 10 % од износа наведе-
них средстава.  
У случају потребе веће корекције сре-
дстава између појединих посебних/сп-
ецифичних циљева, сагласност на пре-
усмјеравање средстава Министарства 
даће Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 
5. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 
Министарство за борачка питања, као 
кориснике средстава са буџеског кода 
614 200, дефинисало је сљедеће кате-
горије корисника којима је, у складу са 
важећим законским прописима, приз-
нат статус припадника борачке попул-
ације и то: 

- чланови породице шехида  
и погинулог борца, 

- ратни војни инвалиди, 
- добитници највиших ратних 

признања и одликовања, 
- демобилисани борци. 

 
Директни корисници средстава ће би-
ти одређени током процеса имплемен-
тације Програма у складу са одредба-
ма правилника који дефинишу појед-
ина допунска права бранилаца и чла-
нова њихових породица или критериј-
има предвиђеним у Програму. 
 
6.  ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
За провођење Програма су надлежни 
запослени у Министарству за борачка 
питања, а у случају потребе ангажова-
тће се стручна лица из појединих обл-
асти.  

1.2.  БОР-004 Једнократне новчане помоћи 75.000,00 
1.3.  БОР-005 Остали текући трансфери појединцима 486.500,00 
1.3.1.   Здравствена заштита 70.000,00 
1.3.2.   Бањско –климатско лијечење 110.000,00 
1.3.3.   Трошкови лијечења у иностранству 5.000,00 
1.3.4.   Право по основу преостале радне 

способности 5.000,00 
1.3.5.   Право на професионалној 

преквалификацији 5.000,00 
1.3.6.   Стипендије и обезбјеђење уџбеника 40.000,00 
1.3.7.   Уклањање архитектонско–урбанистичких 

баријера 5.000,00 
1.3.8.   Партиципација за накнаде за грађевинско 

земљиште и уређење ГГЗ 10.000,00 
1.3.9.   Право на безплатну и повлаштену вожњу 60.000,00 
1.3.10.   Подизање надгробних споменика и других 

спомен-обиљежја 70.000,00 
1.3.11.   Новчана помоћ добитницима највиших р/п 25.000,00 
1.3.12.   Помоћ у случају смрти 50.000,00 
1.3.13.   Друга права у складу са посебним 

прописима 31.500,00 
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7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
Реализацијом Програма очекује се еф-
икасна имплементација Закона о доп-
унским правима бранилаца и чланова 
њихових породица и унапређење ста-
туса цца. 1.200 бранилаца и  чланова 
њихових породица са простора Боса-
нско – подрињског кантона Горажде. 
 
Мјерење резултата активности које ће 
се вршити на основу резултата монит-
оринга процеса имплементације и ост-
варивања планираних резултата пут-
ем обиласка одабраних корисника на 
терену, писмених извјештаја и директ-
них контаката особља Министарства и 
корисника средстава.  
Процјену остваривања резултата прог-
рама периодично ће обављати Мини-
старство за борачка питања у складу 
са динамиком реализације Програма.  
 
Надзор реализације Програма утрош-
ка средстава са економског кода 614200 
- Текући трансфери појединцима вр-
шиће Министарство за финансије, Ур-
ед за ревизију Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде и Министарс-
тво за борачка питања Босанско-подр-
ињског кантона Горажде. 
 
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
    РАСХОДА И РИЗИКА 
 
Досљедним спровођењем овог Програ-
ма, непредвиђени расходи и ризици се 
своде на најмању могућу мјеру. На ос-
тваривање циљева и задатака овог Пр-
ограма могу утицати неочекивана еко-
номска превирања и посљедице глоба-
лне рецесије које се могу одразити на 
умањење буџетских средстава или др-
астичан пад статуса бранилаца и чла- 
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нова њихових породица. 
 
Број:11-14-567/12                 М И Н И С Т А Р 
26.04.2012. године       Џевад Аџем, с.р. 
    Г о р а ж д е     
 
Сагласност на овај Програм дала је Ск-
упштина Босанско-подрињског канто-
на Горажде Одлуком број: 01-14-329/12 
од 27.04. 2012. године. 
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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 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 – под-
рињског кантона Горажде», број:11/07), 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 54. редовној сједни-
ци, одржаној дана  27.04.2012. 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 АПРИЛ 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- 
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нансирају из Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, за мјесец АП-
РИЛ 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 АПРИЛ 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 Бос-
анско -подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави у «Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде». 
                                                                
Број:03–14-540/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012. 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 87. Закона о обрту и сро-
дним дјелатностима (“Службене  нов-
ине Федерације  БиХ”, број: 35/09), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде, на својој 54. редовној сједници, 
одржаној дана 27.04.2012.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о измјени  Статута  Обртничке  
коморе Босанско – подрињског  

кантона  Горажде 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Одлуку о измјени Статута Обрт-
ничке коморе Босанско - подрињског 
кантона Горажде, која је донесена 26. 
01.2012.године на првој (редовној) извј-
ештајној Скупштини Обртничке комо-
ре Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и евидентирана под бројем:26.666/12. 
  

Члан  2. 
 

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:03–05-541/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012. 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 13. Закона  о  концесија-
ма Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде („Службене  новине  Босанско – 
подриуњског  кантона  Горажде“, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 54. редовној 
сједници, одржаној дана 27.04.2012.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  приступању поступку  

за додјелу  концесије за изградњу   
и  кориштење МХЕ „Косова“ 

 на Косовској ријеци, општина  
Фоча - Устиколина 
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Члан 1. 
 
  Приступа се поступку за додје-
лу концесије за изградњу и  кориште-
ње МХЕ „Косова“, на Косовској ријеци, 
општина Фоча-Устиколина, а на осно-
ву података  из  Идејног рјешења – хи-
дроенергетско искориштење Косовске 
ријеке, урађеног од стране „Ес Хидро-
тецхницк“ д.о.о. Сарајево. 
 

Члан 2. 
 
 На основу ове Одлуке, Минист-
арство за привреду Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде ће да распише  
јавни  конкурс за додјелу концесије  из  
члана 1. ове Одлуке и спровесде  проц-
едуру за избор најповољнијег понуђа-
ча. 
 Извјештај о проведеном  посту-
пку са приједлогом најповољнијег по-
нуђача Министарство ће доставити  
Влади  Босанско-подрињског кантона  
Горажде ради доношења  Одлуке о до-
дјели концесије за изградњу и  кориш-
тење МХЕ „Косова“, на Косовској рије-
ци, општина Фоча-Устиколина.  
 

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  Босанс-
ко – подрињског кантона  Горажде“. 
                           
Број:03–17-544/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012.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- 
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подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у вези са чланом 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2012. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 4/12), Вл-
ада Босанко-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 54. редовној сједници, 
одржаној дана 27.04.2012.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм  

утрошка средстава из Буџета 
Министарства за  образовање, науку, 

културу и спорт за 2012.годину  
са економског кода 614 100 (КАН 001) 

– Текући трансфер за спорт  
за 2012.годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст на Програм утрошка средстава из 
Буџета Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 100 (КАН 001) – Текући тран-
сфер за спорт за 2012. годину. 
 

Члан 2. 
 

Програм из тачке 1.  ове Одлуке 
саставни су дио Одлуке. 
  

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:03–14-530/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
    Г о р а ж д е 

.................................. 
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На основу члана 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2012.годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 4/12), 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава из Буџета 

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

за спорт за 2012.годину 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
 Програм утрошка средстава из 
Буџета Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 100 (КАН 001) – Текући тран-
сфер за спорт за за 2012.годину 
 
2. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 54. редовној 
сједници, одржаној 27.04.2012. године, 
својом Одлуком број: 03-14-530/12 од 
27.04.2012. године, дала је сагласност 
на Програм утрошка средстава из Буџ-
ета Министарства за образовање, нау-
ку, културу и спорт са економског ко-
да 614 100 (КАН 001) – Текући трансф-
ер за спорт за 2012.годину (у даљем те-
ксту: Програм), а што је у складу са чл-
аном 44. Закона о извршењу Буџета 
Босанско подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“, број: 4/12). 
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3. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
        01.01.2012.- 31.12.2012. године 
Буџетска линија: 
                      Текући трансфер за спорт  
Економски код:                          614 100 
Аналитички код:                       КАН 001 
Буџетски раздјел:                              20 
Укупна вриједност Програма:   
                                            400 000,00 КМ 
Одговорно лице:Алма Делизаимовић  
Позиција одговорног лица:Министар 
Контакт лице за Програм:      
            Елмедин Ваљевчић, виши  
                     стручни сарадник за спорт  
Контакт телефон:                038 224 259 
                                                  локал 214 
 
4. СВРХА ПРОГРАМА  
 

Сврха Програма је да се због из-
узетно комплексне проблематике у об-
ласти  спорта који је законом утврђена 
дјелатност, обезбиједи дио недостајућ-
их финансијских средстава за рад пут-
ем суфинансирања редовних и додат-
них програма носиоца спортских дјел-
атности на нивоу Кантона ради ства-
рања широке квалитативне основе за 
развој спорта те услове даљњег напре-
тка, односно очувања достигнутог ни-
воа квалитета спорта на подручју Бос-
анско – подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту:Кантон). Такођер, циљ 
је да Министарство за образовање, на-
уку, културу и спорт (у даљем тексту: 
Министарство) преко овог Програма 
активно учествује са планираним буџ-
етским средствима на побољшању цје-
локупног квалитета спорта и тјелесне 
активности дјеце, омладине и одрасл-
их грађана на подручју Кантона.  
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5. ОПИС ПРОГРАМА 
 
   Овим Програмом дефинишу се 
појединачне подстицајне мјере у обла-
сти спорта и тјелесне активности  на 
подручју Кантона, утврђују потребна 
финансијска средства, сврха Програма 
те начин праћења реализације сваке 
од предвиђених подстицајних мјера, 
начин и динамика додјеле средстава, 
извјештавање, корисници Програма те 
друга питања од значаја за провођење 
Програма. 
 
5.1. Општи циљ програма 
 

Општи циљ овог Програма, у 
складу са надлежностима Министарст-
ва утврђеним чланом 11. Закона о кан-
тоналним министарствима и другим 
тијелима кантоналне управе („Служб-
ене новине Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 05/03, 6/10), је 
оставарити јавни интерес Кантона у 
спорту сходно члану 4. Закона о спор-
ту Кантона („Службене новине Босан-
ско – подрињског кантона Горажде“, 
број: 08/11)  и то: 
 

a) развијање свијести грађана, по-
себно младих и лица са инвали-
дитетом о спорту и његовим вр-
иједностима, 

b) допринос васпитању, образова-
њу и развоју дјеце и омладине, 

c) подстицање и афирмирање сп-
орта и његових вриједности као 
дијела културе и укупних мате-
ријалних и духовних вриједнос-
ти друштва, 

d) очување здравља као основе св-
аке људске активности, радне 
продуктивности, изражавања ст-
варалаштва и хуманог живљења, 
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e) подстицање систематског и орг-
анизованог бављења спортом у 
слободно вријеме, 

f) системско стварање услова за 
остваривање врхунских спортс-
ких резултата, 

g) организација система такмиче-
ња у складу са правилима међу-
народних спортских федераци-
ја, 

h) спорт за лица са инвалидитетом, 
i) школски и студентски спорт.   

 
Кантон и општине остварују ја-

вни интерес у спорту и тако што пла-
нирају, суфинансирају градњу и кон-
тролишу намјенско кориштење јавних 
спортских објекета од кантоналног, 
односно општинског значаја. 
 
5.2. Посебни циљеви Програма  
 
5.2.1. Редовни програми носиоца спо- 
          ртских дјелатности на нивоу  
          Кантона 
 
5.2.1.1. Подршка, подстицање и про- 
              мовисање квалитетног спорта  
            (припрема и такмичење) 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским клу-
бовима за припреме и такмиче-
ње, сходно утврђеном календа-
ру такмичења.  

 
5.2.1.2. Подршка рада кантоналних 
             савеза  

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим кантоналним 
савезима за техничко функцио-
нисање кантоналнх савеза, схо-
дно утврђеном програму из дје-
локруга рада кантоналног саве-
за. 
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5.2.1.3. Подстицање  и промовисање 
             школског спорта  

- Мјера: финансијска подршка 
Активу наставника тјелесног и 
здравственог одгоја Кантона за 
организације и учешћа на кан-
тоналним и Федералним такм-
ичењима ученика основних и 
средњих школа са подручаја ка-
нтона, сходно утврђеном кален-
дару такмичења. 

 
5.2.1.4. Подстицање и промовисање  
              порта лица са инвалидитетом 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским клу-
бовима из области спорта лица 
са инвалидитетом за организа-
цију и учешће на државним и 
куп такмичењима лица са инва-
лидитетом, сходно основним 
подацима о програму и финан-
сијским показатељима те кале-
ндату такмичења. 

 
5.2.2.  Додатни програми носиоца  
           спортских дјелатности на  
            нивоу Кантона 
 
5.2.2.1. Подршка адаптацији, санаци- 
              ји и изградњи спортских обје- 
             ката 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским орга-
низацијама, образовним устан-
овама, мјесним заједницама за 
адаптацију, санацију или изгра-
дњу спортских објеката, сходно 
документацији у коју улази: пр-
едрачун, власнички лист, угов-
ор о заједничком улагању (ако 
спортска организација није вла-
сник спортског објекта), као и 
сви остали значајни материјали.  
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5.2.2.2. Подршка набавци специфич- 
             не опреме и реквизита за  
             спортске клубове 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским клу-
бовима за набавку специфичне 
опреме и реквизита који се кор-
исте за такмичења и тренинге 
(лопте, голови, кошеви, струња-
че, гимнастичке справе, атлетс-
ке справе…), сходно спортској 
грани у коју се клуб сврстава. 

 
5.2.2.3. Подршка куп-такмичењима 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским клу-
бовима за куп-такмичења са ро-
ком од десет (10) дана по заврш-
етку куп-такмичења у току го-
дине, сходно календару куп-та-
кмичења. 

 
5.2.2.4. Стипендије младим и перс- 
                   пективним спортистима 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским клу-
бовима за добијање стипендије 
младим перспективним спорти-
стима од 15 до 20 година, сход-
но билтену с резултатима са до-
маћих и међународних такми-
чења, копији дипломе (копија 
гдје је видљив датум рођења) 

 
5.2.2.5. Подршка организацији приго- 
             дних такмичења и манифес- 
             тација 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским клу-
бовима за организацију пригод-
них такмичења и манифестаци-
ја, сходно материјалима који су 
значајни за организацију при-
годних такмичења и манифес- 
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тација. 

 
5.2.2.6. Подршка организацији звани- 
              чних федералних и државних  
             првенстава 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским клу-
бовима за организацију званич-
них федералних и државних 
првенстава, сходно материјали-
ма који су значајни за организа-
цију званичних федералних и 
државних првенстава 

 
5.2.2.7. Подршка учешћу на званичн- 
            им међународним клупским 
            такмичењима 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским клу-
бовима за учешће на званичн-
им међународним клупским та-
кмичењима за која су оствари-
ли право наступа на основу по-
стигнутих резултата у државн-
им лигама, сходно материјали-
ма који су значајни за учешће 
на званичним међународним 
клупским такмичењима. 

 
5.2.2.8. Подршка организацији звани- 
             чних такмичења репрезента- 
             тивних селекција БиХ 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским клу-
бовима, гранским савезима Ка-
нтона за организацију званичн-
их такмичења репрезентативн-
их селекција БиХ, сходно мате-
ријалима који су значајни за ор-
ганизацију званичних такмиче-
ња репрезентативних селекција 
БиХ. 

 
5.2.2.8. Интервентна помоћ носиоци- 
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 ма спортских дјелатности на  

             нивоу Кантона 
- Мјера финансијска подршка 

регистрованим спортским клу-
бовима за интервентну помоћ, 
сходно материјалима којима се 
образлаже и доказује оправдан-
ост захтјева за интервентном по-
моћи. 

 
6.  ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 
     ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма износе  400 000,00 КМ. 
 

Укупна средства предвиђена 
Програмом ће се исплаћивати по утв-
рђеним мјерама у оквиру Посебних 
ци-љева сљедећом динамиком и то:  
 

80% средстава носиоцима  спо-
ртских дјелатности на нивоу Канто-
на на име редовних програма, а што 
је износ од 320.000,00 КМ на сљедећи 
начин:  
 

- финансијска подршка регис-
трованим спортским клубови-
ма за припреме и такмичења, 
сходно утврђеном календару 
такмичења - 245.000,00 КМ од 
тога припада за: Карате-клуб 
„Холидеј“ Горажде 12.304,29 
КМ, Фудбалски клуб „Горажде“ 
Горажде 43.748,57 КМ, Мушки 
рукометни клуб „Горажде“ Го-
ражде 29.018,90 КМ,  Одбојкаш-
ки клуб „Горажде“ Горажде 
15.724,32 КМ, Шаховски клуб 
„Горажде“ Горажде 9.717,28 КМ, 
Стонотениски клуб „Горажде“ 
10.908,29 КМ, Кошаркашки кл-
уб „Горажде“ Горажде 11.522,90 
КМ, Женски рукометни клуб  
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„Горажде“ Горажде 23.818,71 
КМ, Ногометни клуб „Азот“ 
Витковићи 18.380,79 КМ, Бици-
клистички клуб „Горажде“ Го-
ражде 4.392,18 КМ, Ногометни 
клуб „Градац“  6.355,48 КМ, Но-
гометни клуб „Берич – Кисељ-
ак“ 6.458,77 КМ, Фудбалски кл-
уб „Јахорина“ Прача 8.151,26 
КМ, Ногометни клуб „Илова-
ча“ Иловача 6.430,88 КМ, Фудб-
алски клуб „Газије“ Горажде 
2.360,44 КМ, Фудбалски клуб 
„Раднички“ Горажде 6.023,84 
КМ, Ногометни клуб „Дрина“ 
Горажде 7.448,49 КМ, Ногомет-
ни клуб „Колина“ Устиколина 
6.759,96 КМ, Карате-клуб „Гора-
жде“ Горажде 1.017,61 КМ, Бо-
шњачко - планинарско друшт-
во „Горажде Маглић“ 7.735,52 
КМ, Кајакашки клуб „Бук“ 
Горажде 4.994,37 КМ, Карате-
клуб „Мааи“ Прача 1.727,15 
КМ. (динамика: јануар – деце-
мбар 2012. године) 

 
- финансијска подршка Спортс-

ком савезу Кантона за технич-
ко функционисање, сходно ут-
врђеном програму из дјелокр-
уга рада - 66.000,00 КМ; од тога 
припада за: техничко функцио-
нисање савеза 6.000,00 КМ, 
60.000,00 КМ за кориштење спо-
ртских објеката за клубове и са-
везе - припреме и такмичење 
(динамика: април - децембар 
2012. године) 

 
- финансијска подршка Активу 

наставника тјелесног и здрав-
ственог одгоја Кантона за орг-
анизацију и учешће на канто- 
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налним и Федералним такми-
чењима ученика основних и 
средњих школа са подручаја 
Кантона, сходно утврђеном ка-
лендару такмичења - 5.000,00 
КМ. (динамика: април – деце-
мбар 2012. године) 

 
- финансијска подршка регист-

рованим спортским организа-
цијама из области спорта лица 
са инвалидитетом за организа-
цију и учешћа на Државним и 
куп такмичењима лица са ин-
валидитетом, сходно основн-
им подацима о програму и 
финансијским показатељима 
те календату такмичења -  
4.000,00 КМ. (динамика: април 
- децембар 2012. године) 

 
20% средстава носиоцима спо-

ртских дјелатности на нивоу Канто-
на на име додатних програма, што је 
износ од 80.000,00 КМ за сљедеће: 
 

- финансијска подршка регистр-
ованим спортским организаци-
јама, образовним установама, 
мјесним заједницама за адапта-
цију, санацију или изградњу сп-
ортских објеката, сходно докум-
ентацији у коју улази: предрач-
ун, власнички лист, уговор о за-
једничком улагању (ако спортс-
ка организација није власник 
спортског објекта), као и сви ос-
тали значајни материјали (дин-
амика: април - децембар 2012. 
године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима 
за набавку специфичне опреме 
и реквизита који се користе за  
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такмичења и тренинге (лопте, 
голови, кошеви, струњаче, гим-
настичке справе, атлетске спра-
ве…), сходно спортској грани у 
коју се клуб сврстава. (динами-
ка: април - децембар 2012. го-
дине) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима 
за куп-такмичења са роком од 
десет (10) дана по завршетку 
куп-такмичења у току године, 
сходно календару куп-такмиче-
ња (динамика: април - децем-
бар 2012. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима 
за добијање стипендије младим 
перспективним спортистима од 
15 до 20 година, сходно билтену 
с резултатима са домаћих и ме-
ђународних такмичења, копији 
дипломе, копија гдје је видљив 
датум рођења (динамика: апр-
ил - децембар 2012. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима 
за организацију пригодних так-
мичења и манифестација, сход-
но материјалима који су значај-
ни за организацију пригодних 
такмичења и манифестација 
(динамика: април - децембар 
2012. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима 
за организацију званичних фе-
дералних и државних првенста-
ва, сходно материјалима који су 
значајни за организацију звани- 
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чних федералних и државних 
првенстава (динамика: април - 
децембар 2012. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима 
за учешће на званичним међун-
ародним клупским такмичењи-
ма за која су остварили право 
наступа на основу постигнутих 
резултата у државним лигама, 
сходно материјалима који су зн-
ачајни за учешће на званичним 
међународним клупским такм-
ичењима (динамика: април - 
децембар 2012. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима, 
гранским савезима Кантона за 
организацију званичних такми-
чења репрезентативних селекц-
ија БиХ, сходно материјалима 
који су значајни за организаци-
ју званичних такмичења репре-
зентативних селекција БиХ (ди-
намика: април - децембар 
2012. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима 
гранским, савезима Кантона за 
интервентну помоћ, сходно ма-
теријалима којима се образлаже 
и доказује оправданост захтјева 
за интервентном помоћи (дина-
мика: април - децембар 2012. 
године) 

 
7. КРИТЕРИЈИ И РОКОВИ   

ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТИЈЕВА 
 

Да би програми спортске дјела-
тности били суфинансирани носиоци  
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програма спортских дјелатности на 
нивоу Кантона морају задовољити од-
ређене критерије и рокове за предају 
захтијева из Одлука о утврђивању Кр-
итерија за финансирање спорта из јав-
них средстава којима се подстиче оба-
вљање спортских дјелатности на нивоу 
Босанско - подрињског кантона Гора-
жде број: 03-14-1968/11 од 02.12.2011. 
године и број: 03-14-337/12 од 21.03. 
201. године ,донесених у складу са чла-
ном 69. Закона о спорту Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 8/11). 
 
8. КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА 
 

Корисници Програма су носиоци 
спортских дјелатности на нивоу Кан-
тона као регистроване спортске орга-
низације у складу са Законом о спорту 
Кантона („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“, број: 
08/11) односно спортисти, тренери, 
кондициони тренери, инструктори, 
менаџери,  судије, делегати, комесари 
– повјереници и гледаоци, Актив на-
ставника тјелесног и здравственог одг-
оја Кантона, односно ученици, настав-
но особље и гледаоци, образовне уста-
нове односно, ученици, наставно особ-
ље и менаџемент, установе за обавља-
ње дјелатности у области спорта или 
предузећа, за производњу, промет и 
услуге у области спорта, општине у са-
ставу Кантона, односно становништво. 
 
8.1. Обавезе корисника средстава 
 

Корисници Програма морају 
поднијети завршни наративни и фи-
нансијски извјештај према обрасцу ут-
врђеном од стране Министарства. 
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Износи исказани од стране ко-
рисника у финансијским извјештајима 
на којим се заснивао приједлог проје-
ктних активности за плаћање требају 
бити стварни, тачно израчунати и доз-
вољени у складу са овим Програмом. 
 Корисници средстава требају  
обезбиједити видљивост, промоцију, 
кориштење и ширење резултата овог 
Програма.  
 
9. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекује 
се подстицање укључивања у спорт 
што већег броја дјеце, младих и лица 
са инвалидитетом, улагање у развој 
спортиста и спортских клубова ради 
стварања широке квалитативне основе 
као услова даљњега напретка, односно 
очувања достигнутог нивоа квалитете 
спорта на подручју Кантона.  

Процјену остваривања резулта-
та Програма ће обављати Министарст-
во, у складу са динамиком реализације 
Програма. У циљу осигурања процје-
не резултата Програма, корисници 
Програма се обавезују да ће: 

 

- Прије одобравања средстава  Мин-
истарству доставити захтјев за до-
дјелу средстава у складу са дефин-
исаним критеријима; 

- Доставити извјештаје о намјенском 
утрошку средстава на начин и у 
роковима који ће се дефинисати 
уговором. 

- Извјештај се предаје на Обрасцу 
РП- 2 и ДП- 2. Уз које се достављају 
и сви остали материјали значајни 
за извјештај. 

 
Поред претходно наведеног, Сп-

ортски савез Кантона обавезује се да ће 
уговором регулисати кориштење спо- 
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ртских објеката за клубове и савезе. 
 
10. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог 
Програма јесте евентуално недовољно 
пуњење Буџета Кантона, због недово-
љног прилива средстава у Буџет.  
 
11. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА И 

ТРОШКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА  

 
За провођење овог Програма ће 

бити ангажовани упосленици Минис-
тарства у току радног времена без по-
себних надокнада. 
 
12. НАДЗОР НАД  РЕАЛИЗАЦИЈОМ 

ПРОГРАМА  
 

Надзор над употребом буџетс-
ких средстава од стране корисника об-
авља Министарство за финансије Кан-
тона те Министарство за образовање, 
науку, културу и спорт у складу са За-
коном о извршењу Буџета Кантона за 
2012. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 4/12). 
 
Број:10-14-1386-2/12      М И Н И С Т А Р 
27.04.2012.године.    Алма Делизаимовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

330 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у вези са чланом 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2012. годину  
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(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 4/12), Вл-
ада Босанко-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 54. редовној сједници, 
одржаној  дана 27.04.2012.г., д о н о с и:  
 
  

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм 

утрошка средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер 

за културу за 2012. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком  даје се сагласн-
ост Министарству за образовање, нау-
ку, културу и спорт  на  Програм утро-
шка средстава из Буџета Министарс-
тва за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
002) – Текући трансфер за културу               
за 2012. годину. 
 

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
  

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:03–14-533/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.............................. 
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330а) 
 

На основу члана 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско подрињс-
ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 4/12), Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт 
Босанско подрињског кантона Гораж-
де,  д о н о с и: 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава из Буџета 

Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер 

за културу за 2012. годину 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
 Програм утрошка средстава из 
Буџета Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 100 (КАН 002) – Текући тран-
сфер за културу  за 2012. годину 
 
2. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на својој 57. редовној 
сједници, одржаној  27.04.2012. године, 
својом Одлуком број: 03-14- 533/12 од 
27.04.2012. године, дала је сагласност 
на Програм утрошка средстава из Буџ-
ета Министарства за образовање, нау-
ку, културу и спорт са економског ко-
да 614 100 (КАН 002) – Текући трансф-
ер за културу (у даљем тексту: Прогр-
ам), а што је у складу са чланом 44. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 4/12). 
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3. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
         01.01.2012- 31.12.2012. године 
Буџетска линија: 
                    Текући трансфер за културу 
Економски код:                           614 100 
Аналитички код:                   КАН 002 
Буџетски раздјел:                               20 
Укупна вриједност Програма:   
                                                70 000,00 КМ 
Одговорно лице: 
                               Алма Делизаимовић  
Позиција одговорног лица:Министар 
Контакт лице за Програм: 
                 Елмедин Ваљевчић, виши 
                     стручни сарадник за спорт  
Контакт-телефон:                038 224 259 
                                                      локал 214 
 
4. СВРХА ПРОГРАМА  
 

Сврха Програма је да се због из-
узетно комплексне проблематике у об-
ласти културе, а која је законом утврђ-
ена дјелатност, обезбиједи  дио средст-
ава за суфинансирања пројектних акт-
ивности правних лица са подручја Бо-
санско – подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: Кантон) ради ствара-
ња услова за развој и афирмацију кул-
туре и техничке културе те промовис-
ања заједничких културних вриједнос-
ти с циљем унапрјеђења заједничке 
културне баштине Кантона. Такођер, 
да Министарство за образовање, нау-
ку, културу и спорт (у даљем тексту: 
Министарство) преко овог Програма 
активно учествује са планираним буџ-
етским средствима на побољшању цје-
локупног квалитета културе на подру-
чју Кантона.  
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5. ОПИС ПРОГРАМА 
 
   Овим Програмом дефинишу се 
појединачне подстицајне мјере у обла-
сти културе на подручју Кантона, утв-
рђују потребна финансијска средства, 
сврха Програма те начин праћења реа-
лизације сваке од предвиђених подст-
ицајних мјера, критерији, корисници 
Програма те друга питања од значаја 
за провођење Програма. 
  
5.1. Општи циљ програма 
 

Општи циљ овог Програма, у 
складу са надлежностима Министарст-
ва утврђеним чланом 11. Закона о кан-
тоналним министарствима и другим 
тијелима кантоналне управе („Служб-
ене новине Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 05/03, 6/10), је 
остварити јавни интерес Кантона у об-
ласти културе сходно члану 3. Закона 
о култури Босанско – подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 07/04)  и то: 
 

1. стварање могућности за развој кул-
турних дјелатности на подручју 
Кантона, 

2. обезбјеђење услова за стварање, пр-
еношење и доступност културних 
вриједности, 

3. очување културног наслијеђа и пр-
иродног наслијеђа, 

4. афирмисање културних вриједнос-
ти Кантона у земљи и свијету, у ок-
виру укупних вриједности Босне и 
Херцеговине и Федерације Босне и 
Херцеговине, 

5. културни одгој у образовању и об-
разовање кадрова за позиве у обла-
сти културе, 

6. културолошка истраживања,  
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те Јавни интерес Кантона у области те-
хничке културе сходно члану 34. Зако-
на о техничкој култури Босанско – по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде“, број: 03/05) и то: 
 

1. образовање и оспособљавање за 
стицање ваншколских техничк-
их, технолошких и информат-
ичких знања и вјештина, 

2. програми смотри, такмичења и 
изложби од интереса за Кантон, 

3. међународна сарадња у облас-
ти техничке културе, 

4. информативно – издавачка и 
издавачка дјелатност из области 
техничке културе, 

5. издавачко-развојни и стручни 
рад на образовању стручних 
радника и иноватора, 

6. набавка опреме и одржавање об-
јеката техничке културе од ин-
тереса за Кантон, 

7. подстицање и афирмација тех-
нолошких иновација, како у зе-
мљи тако и у иностранству и 

8. промоција босанскохерцеговач-
ких технолошких иновација у 
иностранству. 

 
5.2.  Посебни циљеви Програма  
 

За остварење општег циља 
Програма предлаже се сљедећи низ 
посебних циљева Програма:  
 

a. Подршка развоја културе и 
афирмисање културних врије-
дности на подручју Кантона 

- Мјера: финансијска подршка 
Општинама са подручја Канто-
на као организаторима маниф-
естација из области културе, ја-
вним установама културе, удр- 
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ужењима културе, културним и 
културно - умјетничким друшт-
вима регистрованим на подруч-
ју Кантона у виду суфинансир-
ања пројектних активности пр-
иликом провођења дјелатности 
у области културе, свим облиц-
има стваралаштва, преношења 
и очувања културних вриједно-
сти у области књижевне, музич-
ке, плесне позоришне, ликовне, 
филмске и видео дјелатности, 
очување културног и природн-
ог наслијеђа, архивске, музејске, 
изложбене и библиотечке дјела-
тности као и издаваштва, кине-
матографије и радија и телевиз-
ије. 

 
        б. Подршка развоју и афирма- 
             цији техничке културе на под- 
            ручју Кантона 

- Мјера: финансијска подршка 
удружењима техничке културе 
регистрованим на подручју Ка-
нтона у виду суфинансирања 
пројектних активности у облас-
ти техничке културе односно 
техничког одгоја, образовање и 
оспособљавање дјеце и омлади-
не, научнотехничко стваралаш-
тво и унапређење проналазаш-
тва, иноваторства и рационали-
заторства, радиоаматеризам,фо-
то, филмске и видео активнос-
ти, аеро-активности, ронилачке 
активности, технички спортови 
и научно-техничке манифеста-
ције. 

 
6.  ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође- 
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ње Програма износе 70 000,00 КМ и то: 

80% средстава за приједлоге пр-
ојектних активности путем јавног поз-
ива за достављање приједлога пројект-
них активности Министарству за обр-
азовање, науку, културу и спорт (у да-
љем тексту: јавни позив) и  

20% средстава за приједлоге пр-
ојектних активности путем закључен-
их споразума, меморандума и сл. који 
су дефинисани као видови заједничке 
сарадње у области културе те поднош-
ењем захтјева запримљених у периоду 
01.01.2012 – 31.12.2012. године који су у 
складу са мјерама у оквиру Посебних 
циљева овог Програма. 
 
7. ПРИЈАВА ПРИЈЕДЛОГА 

ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

 
Сви Приједлози пројектних ак-

тивности који се суфинансирају кроз 
овај Програм требају припадати утвр-
ђеним мјерама у оквиру Посебних ци-
љева овог Програма. 
 Пријава приједлога пројектних 
активности овим Програмом осмиш-
љена је на два различита начина и то: 
 

а. Путем јавног позива  
 

Јавни позив дефинише: крите-
рије прихватљивости за учешће у Про-
граму – општи и посебни критерији, 
критерији неприхватљивости за учеш-
ће у Програму, селекциони критерији 
и бодовни критерији, додатне одгова-
рајуће документе које је потребно при-
ложити уз пријаву, услове за додјелу 
средстава, услове за подношење прија-
ве на јавни позив, активности везане за 
одабир корисника и додјелу средстава. 
Јавни позив се објављује у електронск- 
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им медијима на подручју Кантона, ин-
тернет-страници Владе Кантона као и 
огласној табли Кантона. 
 

б. Путем закључених споразу-  
     ма, меморандума и сл. који  
     су дефинисани као видови   

                 заједничке сарадње у облас-  
                 ти културе те подношењем  
                 захтјева запримљених у пе- 
                 риоду  01.01.2012 – 31.12. 
                 2012. године 
 

Сви трошкови који произилазе 
из провођења неке пројектне активно-
сти не могу се у потпуности финанси-
рати кроз овај Програм, с тим у вези, 
путем овог Програма вршиће се суфи-
нансирање пројектних активности те 
предлагачи приједлога пројектних ак-
тивности требају пронаћи и друге из-
воре за њихово финансирање. 
 Доказ о таквој врсти суфинанс-
ирања прилаже се приликом поднош-
ења наративног и финансијског извје-
штаја Министарству. 
 
8. КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА 
 

Корисници Програма су једин-
ице локалне самоуправе, јавне устано-
ве и удружења са подручју Кантона с 
правним својством. 

Корисници и примаоци средст-
ава Програма су одговорни за провођ-
ење пројектних активности намијење-
них за суфинансирање пројектних ак-
тивности. 
 
8.1.   Обавезе корисника средстава 
 

Корисници Програма требају 
поднијети завршни наративни и фин-
ансијски извјештај према обрасцу утв- 
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рђеном од стране Министарства. 

Износи исказани од стране кор-
исника у финансијским извјештајима 
на којим се темељио приједлог пројек-
тних активности за плаћање требају 
бити стварни, тачно израчунати и доз-
вољени у складу са овим Програмом. 

Корисници Програма морају 
потврдити да намјеравају провести ак-
тивност, писменом обавијести унутар 
10 (десет) календарских дана од зап-
римања обавијести о додјели Одлуке 
Владе Кантона о одобравању средста-
ва. 

 

 Корисници средстава требају 
обезбиједити видљивост, промоцију, 
кориштење и ширење резултата овог 
Програма.  
 
9. ОДАБИР КОРИСНИКА 

И ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Средства утврђена овим Прогр-
амом додјељују се у складу са начели-
ма законитости, транспарентности, је-
днаких могућности и недискримина-
ције. У складу са наведеним, у наредн-
им члановима Програма донесен је по-
себан низ критерија како би се омогу-
ћио транспарентан селекциони посту-
пак (односно критерији прихватљиво-
сти за учешће у Програму – општи и 
посебни критерији, критерији неприх-
ватљивости за учешће у Програму, се-
лекциони критерији и бодовни крите-
рији. 
 
10. КРИТЕРИЈИ 
 

Да би предложене пројектне ак-
тивности биле суфинансиране, морају 
задовољити одређене критерије наве-
дене у наставку.  
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10.1. Критерији прихватљивости за 
            учешће у Програму  
 

Приједлози пројектних активн-
ости се најприје разматрају како би се 
утврдило одговарају ли у потпуности 
општим критеријима прихватљивости 
за учешће у Програму, али и посебн-
им критеријима за учешће у Програму 
 
10.1.1.Општи критерији 
 

Прихватљиви су они Приједло-
зи пројектних активности који / чији: 
 

- су поднесени поштом у овим 
Програмом предвиђеним роко-
вима односно јавним позивом 
за приједлоге пројектних актив-
ности које се достављају путем 
јавног позива, (према датуму 
слања назначеном на пошиљци 
или пријемном печату Минист-
арства), 

- су предани користећи образац 
онлајн пријаве, 

- у склопу пријаве имају све пот-
ребне прилоге, потписане и ов-
јерене од стране овлаштених 
лица, испис онлајн пријаве и 
тражене документе, а неће се 
разматрати непотпуне и неис-
правно попуњене пријаве те 
пријаве које не стигну у пропи-
сном року, 

- су предлагачи у потпуности ис-
пунили пријаву, а неће се разм-
атрати пријаве испуњене руко-
писом, 

- су предлагачи регистрованог сј-
едишта на подручју Кантона, 

- су предлагачи доставили рјеше-
ње о упису у регистар правних 
лица (овјерена копија), 
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- су предлагачи доставили иден-
тификациони број и трансакц-
ијски рачун отворен у банци. 

 
10.1.2.Посебни критерији 
 

1. Развој културе и афирмисање 
културних вриједности на под-
ручју Кантона у свим облицима 
стваралаштва, преношења и оч-
увања културних вриједности у 
области књижевне, музичке, пл-
есне позоришне, ликовне, фил-
мске и видео дјелатности, очув-
ање културног и природног на-
слијеђа, архивске, музејске, изл-
ожбене и библиотечке дјелатн-
ости, као и издаваштва, кинема-
тографије и радија и телевизи-
је; 

 
2. Развој и афирмација техничке 

културе на подручју Кантона, 
односно технички одгој, образ-
овање и оспособљавање дјеце и 
омладине, научнотехничко ств-
аралаштво и унапрђење прона-
лазаштва, иноваторства и раци-
онализаторства, радиоаматери-
зам, фото, филмске и видео акт-
ивности, аеро-активности, рон-
илачке активности, технички сп-
ортови и научно-техничке ма-
нифестације. 

 
10.2.Критерији не прихватљивости за  
         учешће у Програму  
 

Неприхватљиви су они Пријед-
лози пројектних активности који/чији: 
 

- подразумијевају финансирање 
плата (бруто и нето лични дох-
одак и основна дјелатност), 
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- су на други начин остварили 
финансирање или суфинанси-
рање из Буџета Кантона, 

- имају једину сврху корист запо-
слених у правном лицу, 

- подразумијевају  финансирање  
адаптације, реконструкције, ин-
вестиционо улагање у обнову  
објеката, куповину опреме и сл-
ично, 

- предлагач није доставио извје-
штај са комплетном документа-
цијом којом се доказује да су ср-
едства у претходној години до-
бивена од Владе БПК Горажде 
или Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт на-
мјенски утрошена, 

- акти предлагача на које се одн-
оси Закон о удружењима и фо-
ндацијама (“Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 45/02) 
нису усклађени са истим, 

- предлагач не испуњава крите-
рије прихватљивости за учешће 
у Програму (опште критерије и 
посебне критерије). 

 
10.3.Селекциони и бодовни критерији 
 

Приједлози пројектних активн-
ости који испуњавају критерије при-
хватљивости за учешће у Програму 
(оп-ште критерије и посебне критери-
је), односно који испуњавају могућност 
за судјеловање у овом Програму, под-
лијежу темељитој процјени у складу са 
селекционим и бодовним критерији-
ма. 
 
10.3.1.Селекциони критерији 
 

Подносиоци приједлога проје-
ктних активности морају имати проф- 
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есионалне вјештине и квалификације 
за обављање предложених пројектних 
активности (оперативна способност). 
У том смислу, листу реализованих пр-
ојеката и програма манифестација у 
2011. години, извјештај о раду за 2011. 
годину, Програм рада за 2012. годину 
и ЦВ лица одговорног за провођење 
пројектних активности у име сваког 
приједлога пројектних активности мо-
рају бити достављени као дио пријаве. 
 
10.3.2.Бодовни критерији 
 

Бодовни критерији чине основ 
за процјену квалитета приједлога про-
јектних активности у вези са општим и 
посебним циљевима те критеријима 
овог Програма. Они садрже елементе 
квалитета и квантитета, од којих сваки 
носи одређен број бодова. 

 

Комисија ће процјењивати ври-
једност критерија. Сви чланови коми-
сије додјељују оцијене, а укупан број 
бодова се добије када се оцјене добиве-
не од свих чланова комисије подијеле 
са бројем чланова комисије. 

 

Све достављене приједлоге про-
јектних активности прегледа и оцјењу-
је комисија именована од стране мин-
истра за образовање, науку, културу и 
спорт. Комисија даје Министарству пр-
иједлог о расподјели средстава,  предл-
аже листу предлагача или пројеката 
који заслужују помоћ на основу пости-
гнутих бодова и расположивих средст-
ава те сачињава обавјештење за све пр-
едлагаче приједлога пројектних актив-
ности са могућношћу приговора Ми-
нистарству. Коначну расподјелу средс-
тава са утврђеном листом предлагача 
или пројеката доноси Влада Кантона 
на приједлог Министарства.  
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 Пројекти ће бити процијењени 
скалом бодова 0 до 100 и биће пореда-
ни по својој вриједности. 
 
 Бодовима од 0 до 40 за пројек-
тне активности ако: 
 

- су циљеви, методологија и пр-
ирода пројектних активности 
изашли из оквира интереса са-
мо предлагача, 

- су предложене активности так-
ве да могу имати већи утицај, а 
да се њихови циљеви могу  лак-
ше постићи на подручју Канто-
на, 

- је јасноћа пројектних активно-
сти те њихова досљедност у ск-
ладу са оперативним и финан-
сијским способностима органи-
зације, 

- посједује вјештине и искуство 
лица задужених за управљање 
и провођење пројектних актив-
ности, 

- су разрађени резултати и дета-
љан план буџета пројектних ак-
тивности, 

- посебна пажња биће посвећена 
пројектима који претходно ни-
су имали искуства и са провође-
њем циљаних пројеката. 

 
Бодовима од 0 до 10 за усклађ-

еност пројектиних активности са ци-
љем Програма ако: 
 

- посебна пажња биће посвећена 
пројектима који задовољавају 
бар два до три посебна циља 
овог Програма. 

 
Бодовима од 0 до 15 за посеб-

ност предложених пројектних акти-
вности ако:  
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- садрже оргиналност, иновацију 
и креативност предложених пр-
ојектних активности, 

- садржеа вјештине и искуство 
лица задужених за организаци-
ју и провођење активности, 

- посједују значај предложених 
активности у односу на циљану 
публику / кориснике, утицај на 
јавност те социјална димензија 
активности. 

 
Бодове од 0 до 10 за очекиване 

резултате ако: 
 

- број лица која могу директно 
или индиректно користити по-
стигнуте резултате предложен-
их активности. 

 
Бодове од 0 до 15 за комуника-

цију и промоцију пројектних актив-
ности ако: 
 

- је усклађеност комуникацијског 
плана у односу на врсту пројек-
та и циљану публику, 

- је усклађеност и реалност фин-
ансијског плана предвиђеног за 
промотивне активности,  

- је детаљан комуникацијски пл-
ан и кориштење различитих 
могућности промоције (електр-
онски и штампани медији, бро-
шуре, исл.) 

 
Бодовање од 0 до 10 за дугоро-

чни утицај – одрживост: 
 

- предложене пројектне активно-
сти требале би за циљ имати ст-
алну одрживу сарадњу на под-
ручју Кантона, 

- потенцијал предложених проје-
ктних активности за стварање 
будућих иницијатива. 
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11. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекује 
се подстицање што већег броја грађа-
на прије свега дјеце, младих ради ства-
рања широке квалитативне основе као 
услова даљњега напретка у развоју ку-
лтуре, односно очувања достигнутог 
нивоа културе на подручју Кантона.  
 
12. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог 
Програма јесте евентуално недовољно 
пуњење Буџета Кантона, због недово-
љног прилива средстава у Буџет Кант-
она.    
 
13. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА И 

ТРОШКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА  

  
 За провођење овог Програма ће 
бити ангажовани упосленици Минис-
тарства у току радног времена без по-
себних надокнада. 
  
14. НАДЗОР НАД  РЕАЛИЗАЦИЈОМ 

ПРОГРАМА  
 

Надзор над употребом буџетск-
их средстава од стране корисника оба-
вља Министарство за финансије Кант-
она те Министарство за образовање, 
науку, културу и спорт у складу са За-
коном о извршењу Буџета Кантона за 
2012. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 4/12). 
 
Број:10-14-1385-2/12     М И Н И С Т Р А Р   
27.04.2012.године     Алма Делизаимовић,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), а у вези са чланом 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2012.год. („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 4/12), Влада 
Босанко-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 54. редовној сједници, одр-
жаној дана 25.04.2012.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм 

утрошка средстава из Буџета  
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт за 2012. годину са 
економског кода 614 100 (КАН 003) 

Остали текући трансфери – 
Информисање за 2012. годину 

 
I 

 
 Овом Одлуком  даје се сагласно-
ст Министарству за образовање, науку, 
културу и спорт  на  Програм утрошка 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт са 
економског кода  614 100 (КАН 003) – 
Остали текући трансфери – Инфор-
мисање за 2012. годину. 
 

II 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
  

III 
 

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

Број:03–14-531/12                П Р Е М И Ј Е Р 
25.04.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

.................................. 
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На основу члана 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2012.год. („Сл-
ужбене новине Босанско - подрињског 
канртона Горажде“, број: 4/12), Мини-
старство за образовање, науку, култу-
ру и спорт Босанско-подрињског кан-
тона Горажде доноси: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава из Буџета 

Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 

614 100 (КАН 003) – Остали текући 
трансфери - Информисање  

за 2012. годину 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Програм утрошка средстава из 
Буџета Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 100 (КАН 003) – Остали тра-
нсфери - Информисање за 2012.годи-
ну 
 
2. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 

Чланом 11. Закона о кантонал-
ним, министарским и другим тијели-
ма кантоналне управе („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 05/03, 6/10), између 
осталог, утврђено је да Министарство 
за образовање, науку, културу и спорт 
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прати „развој и функционисање систе-
ма информисања у Кантону, организ-
овање и функционисање јавних пред-
узећа у области информисања чији је 
оснивач Кантон, регистрацију и евиде-
нцију свих гласила која излазе или ем-
итују програм у Кантону“.  

Чланом 54. Закона о Радио-те-
левизији Босанско – подрињског кант-
она Горажде дефинисано је да се фин-
ансијска средства потребна за рад ЈП 
РТВ БПК Горажде осигуравају, између 
осталог, и из Буџета Кантона у висини 
финансијских средстава потребних за 
исплату плата и доприноса за највише 
20 (двадесет) запосленика, с тим да на 
систематизацију радних мјеста и зада-
така те висину коефицијената сагласн-
ост даје Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
Период реализације Програма :   
       01.01.2012.- 31.12.2012. године 
Буџетска линија: остали текући тран-
сфери - информисање               
Економски код:                          614 100 
Аналитички код:                 КАН 003 
Буџетски раздјел:                             20 
Укупна вриједност Програма:  
                     400 000,00 КМ 
Одговорно лице: Алма Делизаимовић  
Позиција одговорног лица:Министар 
Контакт лице за Програм:      
            Елмедин Ваљевчић, виши  
                    стручни сарадник за спорт  
Контакт-телефон:             038 224 259 
                                                  локал 214 
 
3. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 54. редовној сједни-
ци, одржаној 25.04.2012. године, Одлу- 
ком број: 03-14-531/12 дала је сагласно- 
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ст на Програм утрошка средстава из 
Буџета Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 100 (КАН 003) – Остали теку-
ћи трансфери - Информисање, а што 
је у складу са чланом 44. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско - подрињског кантона Гора-
жде“, број: 4/12). 
 
4. СВРХА И ОПИС  ПРОГРАМА 
 
4.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је да се, у скла-
ду са чланом 54. Закона о Радио-телев-
изији Босанско – подрињског кантона 
Горажде, обезбиједе финасијска средс-
тва потребна за рад ЈП РТВ БПК Гора-
жде из Буџета Кантона у висини фин-
ансијских средстава потребних за исп-
лату плата и доприноса за највише 20 
(двадесет) запосленика, с тим да на си-
стематизацију радних мјеста и задата-
ка те висину коефицијената сагласно-
ст даје Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

Сврха Програма је, такођер, да 
се због изузетно комплексне пробле-
матике у наведеној области обезбиједи 
дио финансијских средстава за суфин-
ансирања пројеката кандидованих од 
стране установа, предузећа и друшта-
ва те да Министарство  за образовање, 
науку, културу и спорт преко овог Пр-
ограма активно учествује са планиран-
им буџетским средствима на побољш-
ању цјелокупне активности квалитета 
информисања. 
 
4.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са  
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економског кода  614 100 (КАН 003) – 
Остали текући трансфери – Информ-
исање Буџета Министарства за образо-
вање, науку, културу и спорт Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2012. годину дефинише све кључне ел-
ементе имплементације буџетских сре-
дстава, као што су општи и посебни 
циљеви Програма, критерији за распо-
дјелу средстава, потребна средства за 
имплементацију појединих компонен-
ти Програма, кориснике средстава из 
Програма, број радника који ће бити 
ангажовани на његовој имплементаци-
ји, процјену резултата који ће се оства-
рити Програмом те процјену непредв-
иђених расхода и издатака у оквиру 
Програма.       
 
4.3. Општи циљ Програма 
 

Циљ програма је да се планира-
на буџетска средства у 2012. години са 
економског кода 614 100 (КАН 003) – 
Остали текући трансфери - Информи-
сање у укупном износу од 400.000,00 
КМ, плански и транспарентно утроше 
у складу са чланом 54. Закона о Радио-
телевизији Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде те у складу са Законом 
о извршењу Буџета Босанско – подри-
њског кантона Горажде за 2012.годину.   
 
4.4. Посебни циљ Програма  
 

Специфични циљ овог Програ-
ма је побољшање цјелокупне активно-
сти квалитета информисања на прост-
ору Босанско подрињског кантона Го-
ражде. 
 
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
    СРЕДСТАВА 
  

Утрошак средстава одобрених  
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Буџетом Босанско подрињског канто-
на Горажде за 2012. годину са економс-
ког кода 614 100 (КАН 003) Остали тек-
ући трансфери - Информисање у ук-
упном износу од 400.000,00 КМ, распо-
ређиваће се на основу сљедећих крите-
рија: 
 
5.1.  Процедуре евалуације и селек- 
        ције захтјева за средствима  
 
5.1.1.  Корисници  средстава 
 

Корисници средстава овог Про-
грама су  ЈП РТВ Босанско-подрињског 
кантона Горажде, у складу са чланом 
54. Закона о Радио-телевизији Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде, у 
износу од 300.000,00 КМ, као и реали-
зација суфинансираних Пројеката пр-
едложених од стране установа, преду-
зећа и друштава који се  односе на об-
ласт информисања у циљу бољег и кв-
алитетнијег информисања грађана у 
износу од 100.000,00 КМ. 
 
5.1.2.  Начин аплицирања 
 

Корисник средстава овог Прог-
рама доставља захтјев за средствима за 
сваки мјесец на који се захтјев односи. 
Приликом достављања захтјева за сре-
дствима, корисник је дужан минимал-
но навести сљедеће: 
 

- опис потреба због којих корис-
ник путем захтјева тражи одоб-
равање буџетских средстава, 

- опис усклађености захтјева за 
средствима са специфичним ци-
љем програма 

- преглед укупних трошкова кра-
јњих корисника средстава у ск-
ладу са уговорима о раду,  
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- извјештај о утрошку одобрених 
средстава за претходни мјесец. 

 
Уколико је корисник средстава 

аплицирао за суфинансирање пројек-
та којима би се побољшао квалитет 
информисања становништва на прос-
тору Кантона, дужан је минимално на-
вести сљедеће: 
 

- опис потреба због којих корис-
ник путем захтјева тражи одоб-
равање буџетских средстава, 

- опис усклађености захтјева за 
средствима са општим циљем 
Програма, 

- износ недостајућих средстава за 
реализацију Пројекта, 

- преглед укупних трошкова кра-
јњих корисника средстава. 

 
5.1.3.  Процедуре одобравања 
 
   Примљене апликације, које ис-
пуњавају услове прописане Програм-
ом утрошка средстава, Министарство 
за образовање, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће у форми приједлога одлуке дост-
авити Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на одобравање. 
 
6.  ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА   
 

Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка средстава Мин-
истарства за образовање, науку, култу-
ру и спорт БПК  Горажде са економск-
ог кода 614 100 (КАН 003) Остали теку-
ћи трансфери – Информисање,  укуп-
но износе  400.000,00 КМ. 
Укупна средства која су Програмом 
предвиђена ће се исплаћивати у дван-
аест једнаких транши од по 25 000,00  
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КМ што укупно износи 300 000,00 КМ 
(редовне транше у складу са чланом 
54. Закона о Радио-телевизији Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ бр. 7/02 и 8/09), док 
ће се остатак од 100 000,00 КМ одобра-
вати по основу прихваћених аплицир-
аних Пројеката из области информис-
ања (у другом кварталу 2012.године 40 
000,00КМ, у трећем кварталу 40 000,00 
КМ и у четвртом кварталу 20 000,00 
КМ). 
 
7.  НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
 

Министарство за образовање, 
науку, културу и спорт као кориснике 
средстава са економског кода 614 100 
(КАН 003) Остали текући  трансфери – 
Информисање, дефинисало је  ЈП РТВ 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде,  КИЦ Прача, КГ 1 д.о.о. Горажде, 
веб-портале и принтане медије са по-
дручја  Босанско-подрињског кантона 
Горажде (Глас Горажда). 
 
8.  ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни  запосленици Министарства за 
образоваје, науку, културу и спорт Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
Програм не захтијева ангажовање дод-
атних радника на његовом провођењу. 
 
9. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом овог Програма оч-
екује се обезбјеђење директне подрш-
ке за финансирање плата за 20 запос-
леника ЈП РТВ БПК Горажде, као и по-
бољшање информисања грађана на 
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 простору Кантона у свим сегментима 
живота (култура, образовање, спорт и 
сл.)  
Процјену остваривања резултата Про-
грама ће обављати Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт 
БПК  Горажде, у складу са динамиком 
реализације Програма.У циљу осигу-
рања процјене резултата Програма, 
корисници Програма се обавезују да 
ће: 
 

- прије одобравања средстава Ми-
нистарству за образовање, нау-
ку, културу и спорт БПК Гора-
жде доставити захтјев за додјелу 
средстава у складу са дефини-
саним критеријима, 

- након одобравања средстава у 
складу са овим Програмом дос-
тавити извјештај о утрошку сре-
дстава овом Министарству у ро-
ку од 15 дана од дана одобрава-
ња средстава. Форма и садржај 
извјештаја о утрошку средстава 
биће прилагођени намјени утр-
ошка средстава и из ње ће се 
моћи процијенити резултати по-
стигнути добивеним средстви-
ма из Програма. 

 
10.  ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
       РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог 
Програма јесте евентуално недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде због недовољног пр-
илива средстава у Буџет.    
 
11. НАДЗОР НАД  РЕАЛИЗАЦИЈОМ  
      ПРОГРАМА  
 
 Надзор над употребом буџетск- 
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их средстава од стране корисника об-
авља Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде у 
складу са чланом 48. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде за 2012.годину, те Ми-
нистарство за образовање, науку, култ-
уру и спорт у складу са чланом 55. За-
кона о извршењу Буџета Босанско – 
подрињског кантона Горажде за 2012. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
4/12). 
 

Број:10-14-1384-2/12     М И Н И С Т Р А Р  
25.04.2012.године     Алма Делизаимовић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
   

 332        
   

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), а у вези са  чланом 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2012.годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 4/12), Влада 
Босанко-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 54. редовној сједници, одр-
жаној дана 27.04.2012.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка  средстава из Буџета 

Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт за 2012. годину  

са економског кода 614 200 (КАМ 002) 
– Текући трансфери појединцима – 

остало 
 

I 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно- 
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ст Министарству за образовање, науку, 
културу и спорт на Програм утрошка 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 200 (КАМ 002) – 
Текући трансфери појединцима – 
остало.  
 

II 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
  

III 
 

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:03–14-532/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

332а) 
 

На основу члана 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ број: 4/12), Министарство за об-
разовање, науку, културу и спорт Бос-
анско - подрињског кантона Горажде, 
доноси: 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава из Буџета 

Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског  кода 

614 200 (КАМ 002) –  Текући 
трансфери појединцима – остало 

 
1.   НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Програм утрошка средстава из  
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Буџета Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт са економског  
кода 614 200 (КАМ 002) – Текући тран-
сфери  појединцима – остало. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ  
 

У оквиру своје надлежности, Ми-
нистарство за образовање, науку, култ-
уру и спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, између осталог, «врши 
управне и друге стручне послове који 
се односе на предлагање и провођење 
образовне политике» те у том смислу 
овим Програмом Министарство насто-
ји подићи ниво образовања у свим об-
ластима, те додатно мотивисати уче-
нике и наставнике за активно учество-
вање у одгојно-образовном процесу те 
постизању што бољих резултата. 
 
Период реализације Програма:   
      01.01.2012.- 31.12.2012. године 
Буџетска линија: текући трансфери 
појединцима - остало               
Економски код:                           614 200 
Аналитички код:                   КАМ 002 
Буџетски раздјел:                            20 
Укупна вриједност Програма:   
                                                120 000,00 КМ 
Одговорно лице: Алма Делизаимовић  
Позиција одговорног лица:Министар 
Контакт лице за Програм:      
            Емира Драковац, стручни  
                  савјетник за средње и високо  
                 образовање  
Контакт-телефон:                  038 224 259  
                                                    локал 231 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 57. редовној сједни-
ци, одржаној 27.04.2012. године, Одлу- 
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ком број:03-14-532/12 дала је сагласно-
ст на Програм, што је у складу са члан-
ом 44. Закона о извршењу Буџета Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ бр.4 /12). 
 
2. СВРХА И ОПИС  ПРОГРАМА 
 
Сврха Програма 
 

У оквиру своје надлежности, 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт «врши управне и др-
уге стручне послове који се односе на 
предлагање и провођење образовне 
политике». Овим Програмом Минист-
арство настоји подићи ниво образова-
ња у свим областима те додатно моти-
висати ученике и наставнике за актив-
но учествовање у одгојно-образовном 
процесу кроз организовање кантонал-
них и учествовање на федералним та-
кмичењима.  

Чланом 12. став 2. Закона о осн-
овном одгоју и образовању предвиђе-
но је и обезбјеђење бесплатних уџбе-
ника и приручника за ученике. Због 
ограничених буџетских средстава, Ми-
нистарство ће кроз овај Програм обез-
биједити бесплатне уџбенике за учен-
ике предметне и разредне наставе осн-
овних школа у складу са Правилником 
о основама, мјерилима, критеријима и 
поступцима осигурања школских уџб-
еника за ученике основних школа са 
подручја Босанско-подрињског канто-
на Горажде. Кроз овај Програм финан-
сираће се  трошкови превоза студената 
дислоциране наставе у Горажду Еко-
номског, Правног и Машинског факу-
лтета. Такођер ће се обезбиједити под-
ршка реализацији Програма обавезног 
предшколског одгоја и образовања у  
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складу са Законом о предшколском од-
гоју и образовању Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 
 
Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 200 (КАН 002) – 
текући трансфери појединцима – оста-
ло, Буџета Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2012. 
годину дефинише све кључне елемен-
те имплементације буџетских средста-
ва, као што су општи и специфичнини 
циљеви Програма, критерији за распо-
дјелу средстава, потребна средства за 
имплементацију појединих компонен-
ти Програма, кориснике средстава из 
Програма, број радника који ће бити 
ангажовани на његовој имплементаци-
ји, процјену резултата који ће се оства-
рити Програмом те процјену непредв-
иђених расхода и издатака у оквиру 
Програма.       
 
Општи циљ Програма 
 

Циљ програма је да се плани-
рана буџетска средства у 2012. години 
са економског кода  614 200 (КАН 002) 
– Текући трансфери појединцима – ос-
тало, у укупном износу од 120.000,00 
КМ, плански и транспарентно утроше 
у складу са Законом о предшколском 
одгоју и образовању („Службене нови-
не  Босанско – подрињског кантона Го-
ражде“ бр. 15/09), Законом о основном 
одгоју и образовању („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ бр. 5/04,6/09), Законом о средњ-
ем образовању и одгоју („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ бр.10/11), Правилником о  
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такмичењу ученика основних и сред-
њих школа („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ бр. 
5/11), Правилником о избору ученика 
генерације („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“ бр. 
7/06) те у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско – подрињског кан-
тона Горажде за 2012. годину („Служб-
ене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“ бр. 4/12).   
 
Специфични циљ Програма  
 

Специфични циљ овог Програ-
ма је побољшање цјелокупне активно-
сти и квалитете образовног процеса  
на простору Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и то: 
 
1. Подстицање и промовисање так-

мичарског духа те унапређење кв-
алитете образовања у основним и 
средњим школама 

Мјера: Финансијска подршка учениц-
има основних и средњих школа за уче-
шће на федералним и државним так-
мичењима додјељивањем новчаних на-
града, 
Мјера: Финансијска подршка  учени-
цима и наставницима основних школа 
за кантонално такмичење, такмичење 
поводом државних празника и других 
манифестација додјељивањем новчан-
их награда, 
Мјера: Финансијска подршка  учени-
цима и наставницима средњих школа 
за кантонално такмичење, такмичење 
поводом државних празника и других 
манифестација додјељивањем новчан-
их награда, 
Мјера: Финансијска подршка  учени-
цима генерације  основних и средњих 
школа додјељивањем  новчаних награ-
да. 
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2. Обезбјеђење бесплатних уџбени-

ка и приручника за ученике, а у 
складу са чланом 12. став 2. Зако-
на о основном одгоју и образова-
њу БПК Горажде 

Мјера: Набавка дијела уџбеника за уч-
енике основних школа и то за предме-
тну и разредну наставу. 
 
3. Побољшање стандарда студената 

који студирају на простору Босан-
ско-подрињског кантона Горажде 
те подстицање младих да остану, 
живе и раде у свом граду 

Мјера: Финансијска подршка у смислу 
суфинансирања превоза студената ди-
слоциране наставе у Горажду Економ-
ског и Правног факултета Универзит-
ета у Сарајеву и Машинског факулте-
та Универзитета Џемал Биједић из Мо-
стара у складу са Одлуком Владе Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде 
 
4. Стварање услова за што квалитет-

није провођење обавеза утврђен-
их Законом о предшколском одг-
оју и образовању Босанско-подри-
њског кантона  Горажде, а до по-
тпуног обухвата дјеце обавезним 
предшколским програмом  

Мјера: Финансијска подршка ЈУ “Сун-
це“ и СОС Дјечији  вртић Горажде  у 
виду финансирања реализације прог-
рама обавезног предшколског одгоја и 
образовања,  
Мјера: Обезбјеђење школских просто-
рија за реализацију програма обавезн-
ог предшколског одгоја и образовања 
у матичним и подручним школама и 
општинама у којима нема регистрова-
на предшколска установа, 
Мјера:  Финансијска подршка ЈУ “Су-
нце“ за набавку дијела опреме и дида-
ктичког материјала неопходног за реа- 
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лизацију програма обавезног предшк-
олског одгоја и образовања.  
 
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
    СРЕДСТАВА 
  
Утрошак средстава одобрених Буџет-
ом Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2012.годину са економског ко-
да 614 200 (КАН 002) Текући трансфе-
ри појединцима – Остало у укупном 
износу од 120.000,00 КМ, распоређива-
ће се на основу сљедећих критерија: 
 
3.1.  Процедуре евалуације и селек- 
         ције захтјева за средствима  
 
3.1.1.  Корисници  средстава 
 

Корисници средстава овог Про-
грама су  ученици и наставници осно-
вних и средњих школа са простора Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
студенти дислоциране наставе у Гора-
жду Економског, Правног и Машинс-
ког факултета, ЈУ за предшколски од-
гој и образовање Горажде „Вртић Сун-
це“, СОС Дјечији вртић Горажде.    
 
3.1.2. Начин аплицирања 
 

Корисници средстава, ЈУ за пре-
дшколски одгој и образовање Горажде 
„Вртић Сунце“, СОС Дјечији вртић Го-
ражде доставља захтјев за средствима 
на која се захтјев односи. Приликом 
достављања захтјева за средствима, ко-
рисник је дужан минимално навести 
сљедеће: 

 

- опис потреба због којих корис-
ник путем захтјева тражи одоб-
равање буџетских средстава, 

- опис усклађености захтјева за 
средствима са специфичним ци-
љем Програма, 



04. мај/свибањ 2012 
 
 

- преглед укупних трошкова кра-
јњих корисника средстава,  

- извјештај о утрошку одобрених 
средстава у року од 15 дана од 
дана одобравања средстава. 

 
3.1.3. Процедуре одобравања 
 

Примљене апликације које исп-
уњавају услове прописане Програмом 
утрошка средстава, Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де ће у форми приједлога одлуке дос-
тавити Влади Босанско - подрињског 
кантона Горажде на одобравање. 
 
- “Субвенционирање превоза 

студената“ 
 
            Субвенционирање превоза студ-
ената ће се вршити на начин да Мини-
старство врши плаћање појединачних 
мјесечних фактура испостављених од 
стране овлаштеног превозника, а за ст-
уденте који студирају дислоцирану 
наставу у Горажду Економског, Прав-
ног и Машинског факултета Универ-
зитета у Сарајеву у складу са Одлуком 
Владе Босанско-подрињског кантона  
Горажде број: 03-14-1340/11 од 26.08. 
2011.године. 
- „Наградни конкурси за државне 

празнике (1. март и 25. новембар) 
и такмичења за ученике основн-
их и  средњих школа” 

 
Наградни конкурси (за држа-

вне празнике 1. март и 25. новембар) и 
такмичења за ученике основних и  ср-
едњих школа са подручја Кантона, чи-
ји је организатор Министарство за об-
разовање, науку, културу и спорт Бос-
анско-подрињског кантона Горажде.  
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Средства за награде ученика и настав-
ника се додјељују одлуком министра 
за образовање, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де у складу са критеријима наградног 
конкурса и Правилником о такмиче-
њу ученика основних и средњих шко-
ла „Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“ бр.5/11) те  
Календаром такмичења за школску 
2011/12. годину, а на чију реализацију 
је дала сагласност Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде Одлуком  
број 03-38-434/12 од 09.04.2012.године, 
а на основу поднесеног захтјева Мини-
старству за финансије. Средства се  до-
дјељују на свечаном пријему.  
  
- „Подршка талентованим 

ученицима” 
 

Подршка талентованим учени-
цима завршних разреда основних и 
средњих школа врши се у складу са 
Правилником о избору ученика генер-
ације за ученике који су стекли статус 
„ученика генерације“. Средства за наг-
раде ученика и наставника се додјељу-
ју на основу поднесеног захтјева Мин-
истарству за финансије, а додјељују се 
на свечаном пријему.  
 
- „Обезбјеђење бесплатних 

уџбеника и приручника“ 
 

Обезбјеђење бесплатних уџбен-
ика и приручника за ученике се врши  
у складу са чланом 12.став 2. Закона о 
основном одгоју и образовању Босанс-
ко-подрињског кантона  Горажде, а по 
процедурама прописаним Законом о 
јавним набавкама. Завршени поступак 
одабира најповољнијих издавача одоб-
рених уџбеника  који испуњавају усло- 
ве прописане Програмом утрошка сре- 
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дстава, Министарство за образовање, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде ће у форми 
приједлога одлуке доставити Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на одобравање. 
 
- „Подршка ученицима основних и 

средњих школа за учешће на фед-
ералним и државним такмиче-
њима“ 

 
Подршка ученицима основних 

и средњих школа за учешће на федер-
алним и државним такмичењима обез-
бјеђују се у складу са  Правилником о 
такмичењу ученика основних и сред-
њих школа („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ бр. 
5/11) и Календаром такмичења за шк-
олску 2011/12. годину. Средства за уч-
ешће ученика на федералним и држа-
вним такмичењима се додјељују одлу-
ком министра за образовање, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде, а на основу поднесе-
ног захтјева Министарству за финанс-
ије. 
  
4.  ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА   
 

Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка средстава Мин-
истарства за образовање, науку, култу-
ру и спорт Босанско-подрињског кан-
тона  Горажде са економског кода кода  
614 200 (КАН 002) – Текући трансфери 
појединцима – Остало су обезбијеђена  
у износу од 120. 000 КМ.  
 
5. ПЛАН И ДИНАМИКА 

РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Укупна средства која су Прогр-
амом предвиђена ће се исплаћивати: 
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1. Ученицима основних  

и средњих школа  
за учешће на  

       федералним  
       и државним  
        такмичењима                 3.000,00 КМ  
  (динамика: април – јуни)  
 
2. Награде ученицима  

основних школа за  
кантонално такмичење, 
такмичење поводом  
државних празника  
и других  
манифестација             4.500,00 КМ 

  (динамика: март – јуни) 
 
3. Награде ученицима  

средњих школа за 
кантонално такмичење, 
 такмичење поводом  
државних празника  
и других  
манифестација                3.500,00 КМ 

  (динамика: март – јуни)  
      
4. Награде најбољим  

наставницима             5.000,00 КМ 
   (динамика: јуни – септембар) 
 
5. Награде ученицима  

генерације                         2.000,00 КМ 
   (динамика: јуни) 
 
6. Уџбеници за ученике 

 основних школа           47.000,00 КМ 
   (динамика: јули – септембар) 
 
7. Превоз студената  

дислоциране наставе  
у Горажду Економског 
и Правног факултета 
Универзитета у Сарајеву 25.000,00 КМ 

  (динамика: током свих  
   10 мјесеци 2012. године) 
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8. Финансијска подршка 

ЈУ “Сунце“ и СОС  
Дјечији  вртић Горажде 
у виду финансирања  
реализације програма  
обавезног предшколског 
одгоја и образовања      30 000,00 КМ 

                                                            
                       УКУПНО =  120.000,00 КМ 
       
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни запосленици Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Програм не захтијева ангажовање 
додатних радника на његовом прово-
ђењу. 
 
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекује 
се потицање надарених ученика, мот-
ивисање успјешних наставника, подр-
шка младима који студирају на прос-
тору Кантона, промоција знања као и 
укључивање што већег броја дјеце пре-
дшколског узраста у обавезни прорагм 
за дјецу пред полазак у школу, а као 
основе за даљи напредак, односно очу-
вања достигнутог нивоа квалитете об-
разовања на подручју Кантона.  

Процјену остваривања резулта-
та Програма ће обављати Министарс-
тво, у складу са динамиком реализаци-
је Програма. 
 
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог  
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Програма јесте недовољно ангажовање 
наставника и ученика на припреми за 
предвиђена кантонална и федерална 
такмичења, као и недовољно пуњење 
Буџета Босанско-подрињског кантона  
Горажде, због недовољног прилива ср-
едстава у Буџет.    
 
9. НАДЗОР НАД  РЕАЛИЗАЦИЈОМ 

ПРОГРАМА  
 
 Надзор над употребом буџетск-
их средстава од стране корисника оба-
вља Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде у 
складу са чланом 48. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско – подрињског кан-
тона Горажде за 2012. годину, те Мин-
истарство за образовање, науку, култу-
ру и спорт, у складу са чланом 55. Зак-
она о извршењу Буџета Босанско – по-
дрињског кантона Горажде за 2012. Го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:4/12). 
     
Број:10-14-1383-2/12  М И Н И С Т А  Р 
27.04.2012.године     Алма Делизаимовић,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), Закона о изршењу Буџета (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 5/11), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 54. редовној сједници, одр-
жаној дана 27.04.2012.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

МРК „Горажде“ Горажде 



Број 6 – страна 718 
 
 

I 
 

Овом Одлуком се одобравају 
новчана средства у износу од 20.000,00 
КМ Мушком рукометном клубу “Гора-
жде” Горажде, на име организације и 
учешћа на завршници Купа Босне и 
Херцеговине, који се одржао дана 21. и 
22. априла 2012. године.                    
 

II 
  

Средства за реализацију ове Од-
луке обезбијеђена су у Буџету Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт Босанско – подрињског канто-
на Горажде, на економском коду 614 
100 КАН001 – Текући трансфери за сп-
орт. 
 

III 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за образовање, 
науку, културу и спорт и Министарст-
во за финансије Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде.  

Новчана средства уплатити на 
жирорачун МРК „Горажде“ Горажде 
број: 1325002010266608, отворен код 
НЛБ банке д.д. Тузла, филијала Гора-
жде. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној табли Кан-
тона, а накнадно ће да се објави у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
      
Број:03-14-536/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012. 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 17. Закона о 
оснивању ЈУ „Дом за стара и изнемог-
ла лица“ Горажде (“Службене новине 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде”, број: 10/97 и 8 /99), Влада Босан-
ско – подрињског кантона Горажде, на 
својој 54. редовној сједници, одржаној  
дана 27.04.2012. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 
Управног одбора ЈУ „Дом за стара  

и изнемогла лица“ Горажде  
о прихватању оставке директора 

ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст на Одлуку Управног одбора ЈУ „Дом 
за стара и изнемогла  лица“ Горажде 
број: 42/2012 од 19.04.2012.године о 
прихватању оставке  Куљух Кемала на 
мјесто директора ЈУ „Дом за стара и 
изнемногла лица“ Горажде. 
 

Члан 2. 
 

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:03–05-54912                 П Р Е М И Ј Е Р                                        
27.04.2012. 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 17. и 19. Зако-
на о оснивању ЈУ „Дом за стара и изне-
могла лица“ Горажде (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 10/97 и 8/99), Влада Бос-
анско - подрињског кантона Горажде, 
на својој 54. редовној сједници, одржа-
ној дана 27.04.2012. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 
Управног одбора ЈУ „Дом за стара 

 и изнемогла лица“ Горажде  
о именовању вршиоца дужности 

директора ЈУ „Дом за стара  
и изнемогла лица“ Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Одлуку Управног одбора ЈУ „Дом 
за стара и изнемогла лица“ Горажде 
број: 43/2012 од 19.04.2012.године о 
именовању  Куљух Кемала за вршиоца 
дужности директора ЈУ „Дом за стара 
и изнемногла лица“ Горажде на пери-
од до 60 (шездесет) дана. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
- подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–05-555/12                П Р Е М И Ј Е Р                                                               
27.04.2012. 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 54. редовној 
сједници, одржаној дана 27.04.2012.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број: 15-01-0017 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст комесару полиције Управе полиције 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде да изврши плаћање рачуна број: 
15-01-0017 од 28.02.2012.године на из-
нос од 12.280,32 КМ, испостављеног од 
стране привредног друштва «ЈАЋИМ-
ОВИЋ» д.о.о. Бања Лука, по Уговору 
број: 07/I-14-3739/11 од 09.12.2011.год-
ине, а односи се на набавку оружја. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Управа полиције Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско–по-
дрињског кантона Горажде и Минис-
тарство за финансије Босанско – под-
рињског кантона Горажде, свако из св-
оје  надлежности. Средства су обезби-
јеђена у Буџету Управе полиције Мин-
истарства за унутрашње послове за 
2012. годину, економски код 821 300 - 
Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
                           

Број:03–14-557/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012. 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 канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско – подрињског кантона Горажде“, 
број: 5/03), Влада Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 54. ред-
овној сједници, одржаној дана 27.04. 
2012. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Дирекцији робних резерви  
да изврши плаћање рачуна РН  
бр. 0805/12 од  29.02.2012.године   

у вриједности 61.500,00 КМ на име 
набављеног лож-уља за потребе 

загријавања пословних просторија 
буџетских корисника 

 
Члан 1. 

 
            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско подрињског 
кантона Горажде да изврши плаћање 
РН. бр. 0805/12 од 29.02.2012.године у 
вриједности 61.500,00 КМ на име на-
бављеног лож-уља у количини 30.000 
литара по цијени 2,05 КМ/л за потребе 
загријавања пословних просторија бу-
џетских корисника  фирми „ЕНОЛ“ д. 
о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду- 
жује се Министарство за финансије Бо- 

04. мај/свибањ 2012 
 
 
санско – подрињског кантона Горажде, 
а средства су обезбијеђена у Буџету 
Дирекције робних резерви Босанско – 
подрињског кантона Горажде за 2012. 
годину, економски код 613200 – изда-
ци за енергију. 
           Средства уплатити на жиро-ра-
чун број: 1990540005250412, отворен 
код АБС банке на име „ЕНОЛ“ д.о.о 
Горажде.            
 

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:03–14-559/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012. 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), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2012.годину («Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде» број: 4/12) и Програма 
о утрошку средстава «Текући транс-
фери појединцима», Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 54. редовној сједници, одржаној дана 
27.04.2012.године, д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају  



04. мај/свибањ 2012 
 
 
новчана средства у износу од 25.000,00 
КМ на име једнократне помоћи доби-
тницима највиших ратних признања 
за исплату хедија живим  и члановима 
породица постхумних добитника најв-
иших ратних признања са простора 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде у појединачним износима како сл-
иједи: 
                              
a) Средства из претходног става ове 

Одлуке распоређују се у износу од  
12.800,00 КМ  на: 

 
- Живи добитници ратног  

признања ”Златни љиљан”                       
(број корисника 18x200) 3.600,00 КМ 

- Живи добитници ратног 
признања “Златна  
полицијска значка”    
(број корисника 4x200)      800,00 КМ 

- Живи добитници  
«Медаље за храброст»                                     
(број корисника 2x200)      400,00 КМ 

- Живи добитници  
«Сребрне полицијске  
значке»                              
(број корисника 1x200)      200,00 КМ 

- Правни насљедници  
постхумних добитника  
признања «Златни љиљан»     
(број корисника 31x200) 6.200,00 КМ 

- Правни насљедници  
постхумних добитника  
признања «Златна  
полицијска значка»  
(број корисника 8x200)   1.600,00 КМ                                                                         

                                                                           
b) Помоћ у организовању традицио-

налног дружења живих добитника 
највиших ратних признања „Злат-
ни љиљани“ ФБиХ за 2012. годину, 
која ће се одржати у нашем канто- 
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ну дана 09.05.2012.године, у износу 
од 12.200,00 КМ. 

                                                                 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614200 – 
Текући трансфети појединаца – 
(БОР-005 - Новчана помоћ добитни-
цима највиших ратних признања). 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства уплатити Савезу доби-
тника највиших ратних признања «Зл-
атни љиљан» Горажде на жирорачун  
број:1990540005884792, отворен код 
ШПАРКАСЕ банке 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–под-
рињског кантона Горажде». 
 
Број:03-14-552/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012.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 54. редовној  
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сједници, одржаној дана 27.04 2012.го-
дине,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

на Програм обиљежавања 
 „Дана отпора“ у Босанско-

подрињском кантону Горажде 
за 2012. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Програм обиљежавања „Дана от-
пора“ у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде за 2012.годину, а исти је 
саставни дио ове Одлуке. 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу 26.320,00 
(словима: двадесет шест хиљада три 
стотине двадесет) КМ, према Финан-
сијском плану, који је саставни дио Пр-
ограма. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – “Гра-
нтови непрофитним организација-
ма”. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Одбор за обиљежавање знача-
јних догађаја и датума из одбрамбено 
– ослободилачког рата 1992–1995. годи-
на у Босанско – подрињском кантону 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 

04. мај/свибањ 2012 
 

 
Члан 4. 

 
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:03-14-553/12                П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012.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), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2012.годину («Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде» број: 4/12) и Програма 
о утрошку средстава «Текући транс-
фери непрофитним организацијама», 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 54. редовној сједни-
ци, одржаној дана 27.04 2012. године,  
д о н о с и:   
 
  

О Д Л У К У 
о одобравању  новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средста-

ва у износу од 6.000,00 КМ   Организа-
цији породица  шехида и палих бора-
ца са простора Босанско – подрињског 
кантона Горажде за Пројекат помоћи 
социјално и здравствено угроженим 
породицама б/п у вријеме елементар-
не непогоде у 2012.години. 
 



04. мај/свибањ 2012 
 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства уплатити на жиро-ра-
чун Организације породица шехида и  
погинулих бораца Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде број: 1990490005 
249590, који се води код ШПАРКАСЕ   
банке Горажде, са кода 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитних органи-
зација  – Пројекти. 
 

Члан 3. 
 

Организација Породица шехи-
да и палих бораца  Горажде је дужна 
да у року 10 дана од дана реализације 
достави извјештај о утрошеним сред-
ствима са пратећом документацијом 
надлежном Министарству. 
 

Члан 4. 
 

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:03-14-551/12                 П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012.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), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2012.годину («Службе-
не новине Босанско-подрињског кант- 
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она Горажде» број: 4/12) и Програма о 
утрошку средстава «Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама»,   
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 54. редовној сједни-
ци, одржаној дана 27.04.2012. године,  
д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за помоћ у рјешавању социјалног 

статуса РВИ 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 16.000,00 КМ на име Про-
јекта помоћи у рјешавању социјалног 
статуса РВИ са простора Босанско–по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско - подрињског канто-
на Горажде економски код 614300 – Те-
кући трансфери непрофитних орган-
изација – Пројекти удружења б/п. 
                                                                      

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» Гор-
ажде на жиро-рачун број:1990540005 
249733, отворен код ШПАРКАСЕ бан-
ке Горажде. 
  

Члан 4. 
                                                             

Ова Одлука  ступа на снагу да- 
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ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
     
Број:03-14-550/12                 П Р Е М И Ј Е Р 
27.04.2012.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 ЛОГОРАША 
„ГОРАЖДЕ“, на основу члана 33. Зак-
она о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, бр-
ој: 45/02), д о н о с и: 
 

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

тва за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско – подрињског кан-
тона Горажде, под регистарским 
бројем Р-I-3/1997,  у прву књигу Ре-
гистра је уписано УДРУЖЕЊЕ 
ЛОГОРАША „ГОРАЖДЕ“. 

 
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 08.04.2012. го-
дине, донесен нови Статут са сље-
дећим програмским циљевима и  
задацима: 

 

- Прикупљање података о логори-
ма и осталим мјестима заточења; 

- Евидентирање лица која су про-
шла кроз логоре и утврђивање 
њиховог статуса у складу са Пра- 

04. мај/свибањ 2012 
 

 
вилником о утврђивању статуса 
логораша БиХ; 

- Попуњавање досијеа логораша за 
сваког члана, као и осталих изјава 
и свједочења, а у циљу доказива-
ња агресије и геноцида, њихово 
систематизирање те достављање 
ЦИД –у Савеза логораша БиХ на 
даљу обраду; 

- Прикупљање видео и аудио сни-
мака, фотографија и осталих ма-
теријалних доказа; 

- Непосредна сарадња са Центром 
за истраживање и докумнетацију 
Савеза логораша БиХ; 

- Активно дјеловање ка трагању за 
несталим; 

- Идентификовање масовних гроб-
ница; 

- Непосредна помоћ у хуманитарно 
– социјалном збрињавању члано-
ва удружења и њихових чланова 
уже породице, ако је то могуће; 

- Пружање помоћи дјеци логораша 
или несталих, нарочито онима са 
психо – физичким оштећењем, 
ако је то могуће; 

- Посебно активно радити и сарађ-
ивати са свим органима и органи-
зацијама на повратку кући; 

- Ради остваривања својих статута-
рних циљева и дјелатности удру-
жење може основати субјекте за 
привредну и другу дјелатност 
под условима утврђеним Законом 
и Статутом Удружења; 

- Организовање курсова ради едук-
ације својих чланова; 

- Сарадња са домаћим и иноземн-
им правосудним органима у фу-
нкцији гоњења и процесуирања 
суђења оптуженицима за ратни 
злочин и геноцид, у функцији 
чега се примарно врше активно-
сти у проналажењу свједока и  
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припреми свједока; 

- Учествовање у обиљежавању „Да-
на логораша“  9. мај и другим ма-
нифестацијама логораша; 

- Извршавање и друге послове од 
интереса за удружење. 

 
3. Упис промјена из тачке 2. диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана 
03.05. 2012. године.  

 
4. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско – подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства, стиче својство правног 
лица, 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 ЛОГОРАША „ГО-

РАЖДЕ“  уписано  је у Регистар 25.03. 
1997. године, под регистарским бројем 
Р-I-3/1997  у прву књигу Регистра. 

Дана 02.07.2001. године изврше-
на је промјена назива и скраћеног наз-
ива удружења и промјена лица овлаш-
тених за заступање и представљање 
удружења, а дана 25.01.2011. године 
извршене су сљедеће промјене: промје-
на лица овлаштених за заступање и 
представљање удружења, промјена чл-
анова органа управљања, промјена сје-
дишта и промјена Статута удружења. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-34/12 
од 24.04.2012. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ ЛОГОРАША „ГОРАЖДЕ“  
за упис у регистар  промјене Статута 
удружења.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број: 05-15/2012 од 08.04.2012. године,   
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о усвајању новог Статута и Записник 
са сједнице Скпштине удружења. 
  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 Рјеш-
ења. Тужба се подноси у два истовје-
тна примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или пре-
пису. 
 

Странка је ослобођена од плаћ-
ања административне таксе на основу 
чланова 11. и  15. Закона о администр-
ативним таксама („Службене новине 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде“, број: 17/04, 9/07, 14/08 и 2/12). 
 

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 пр-
едмета. 
 
Број:УП-1:05-05-34/12  ПО ОВЛАШТЕЊУ  
03.05.2012.године.            М И Н И С Т Р А 
      Г о р а ж д е                Асим Плакало,с.р. 
 



Број 6 – страна 726 
 
 
343                                          
 

 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА КОШАРКА-
ШКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ ГОРАЖ-
ДЕ, на основу члана 33. Закона о удру-
жењима и фондацијама (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 45/02),  
д о н о с и: 
 
 

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

тва за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско – подрињског кан-
тона Горажде под регистарским 
бројем Р-I-10/2010 у прву књигу ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ КО-
ШАРКАШКИ КЛУБ „РАДНИЧ-
КИ“ ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, допуна чланова Скупштине 
удружења, као и именовање члано-
ва Надзорног одбора удружења. 

 
3. 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 15.01.2012. го-
дине, донесен нови Статут са сљед-
ећим програмским циљевима и  дј-
елатностима: 

 
- Остваривање врхунских спор-

тских резултата; 
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- 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 сениорима, јуниорима, 
кадетима и дјечијим селекци-
јама, те на тај начин окупља-
ње већег броја заинтересован-
их за бављење спортом; 

- Представљање и афирмација 
општине Горажде, кантона, Ф 
БиХ и државе Босне и Херце-
говине на домаћим, односно 
међународним такмичењима; 

- Обучавање; 
- Планирање и вођење физич-

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

према и такмичења; 
- Изнајмљивање опреме и обје-

ката; 
- Послови стручног оспособља-

вања, усавршавања и инфор-
мисања; 

- Научноистраживачки рад; 
- Савјетодавне и стручне услу-

ге. 
 
4. Упис промјена из тачки 2. и 3. Дис-

позитива овог Рјешења извршен је 
дана 10.02.2012. године.  

 
5. 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 дјелатн-
ост удружења. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ 
КЛУБ „РАДНИЧКИ“ ГОРАЖДЕ  упи-
сано је у Регистар удружења, који се 
води код Министарства за правосуђе, 
управу и радне односе, дана 14.10.2010. 
године, под регистарским бројем Р-I-
10/2010  у прву књигу Регистра. 

Дана 14.02.2011. године изврше-
не су сљедеће промјене: промјена наз-
ива и скраћеног назива удружења и 
промјена Статута. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-13/12 
од 06.02.2012. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИ КЛУБ „РА-
ДНИЧКИ“ ГОРАЖДЕ за упис у регис-
тар промјене Статута, допуне чланова 
Скупштине удружења, као и именова-
ње Надзорног одбора.  

Уз захтјев је приложена  Одлука  
број:16-01/12 од 15.01.2012. године, Од-
лука број:17-01/12 од 15.01.2012. годи-
не и Записник са сједнице Скупштине 
удружења. 
  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 удру-
жењима 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 препису. 
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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 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-1:05-05-13/12  М И Н И С Т А Р 
10.02.2012.године     Радмила Јанковић,с.р.                                     
      Г о р а ж д е 
 

344 
 

На основу члана 19. и члана 
100. Статута Општине Фоча-Устиколи-
на („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона“, број 8/08) и члана 
84. став 8. Пословника о раду Општин-
ског вијећа Општине Фоча-Устиколи-
на („Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“, број 11/08 и 
17/10), Општинско вијеће Општине 
Фоча-Устиколина, на 25. редовној сје-
дници, одржаној дана 15.02.2012. годи-
не,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Организационог 

одбора манифестације  
„Устикољанско љето 2012.“ 

 
Члан 1. 

 
  Овом Одлуком именује се Орга- 
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низациони одбор манифестације „Уст-
икољанско љето 2012“, у саставу: 
 

1.    Омербашић Армин    -предсједник, 
2.    Узуновић Сеад -замјеник предсјед., 
3.    Боровић Менсуд                       -члан, 
4.    Бајрактаревић Енвер                -члан, 
5.    Башић Сувад                              -члан, 
6.    Алихоџић Мулија                     -члан, 
7.    Дреца Сулејман                         -члан, 
8.    Габела Нихад                            -члан, 
9.    Боровић Амир                           -члан, 
10.  Карахоџа Дамир                       -члан, 
11.  Хасковић Сабина                      -члан, 
12.  Црнета Енвер                            - члан. 
 

Члан 2. 
 

Организациони одбор манифе-
стације „Устикољанско љето 2012.“ За-
дужује се да припреми програм мани-
фестације са културним, умјетничким, 
забавним, спортским и другим садрж-
ајима и исти реализује у току мјесеца 
јула 2012. године. 
 

Члан 3. 
 

Општина Фоча-Устиколина ће 
на име припреме, организације и реа-
лизације програма манифестације „Ус-
тикољанско љето 2012.“ издвојити нов-
чана средства из Буџета Општине за 
2012.годину, у износу утврђеном на ек-
ономском коду 614121-1 /Трансфер за 
манифестацију Устикољанско љето/. 

Преостали дио новчаних средс-
тава неопходних за припрему, органи-
зацију и реализацију програма мани-
фестације „Устикољанско љето 2012.“ 
Организациони одбор манифестације 
може обезбиједити од других институ-
ција, привредних субјеката и спонзора 
манифестације. 
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Члан 4. 
 

Чланови Организационог одбо-
ра манифестације имају право на јед-
нократну накнаду за допринос у раду 
Организационог одбора у износу до 
100,00 КМ (стотину КМ). 

О праву на накнаду и висини 
накнаде из става 1. овог члана за чла-
нове Организационог одбора манифе-
стације одлучује Организациони одб-
ор, по завршетку манифестације, а на 
основу евиденције присуства сједница-
ма Организационог одбора и доприн-
оса у раду. 
 

Члан 5. 
 

У року до 90 дана након завр-
шетка манифестације „Устикољанско 
љето 2012.“ Организациони одбор је 
обавезан Општинском вијећу Општи-
не Фоча-Устиколина поднијети извје-
штај о раду са финансијским извјешта-
јем о утрошку новчаних средстава.  
 

Члан 6. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно  ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:01-40-228/12        Замјеник  
16.02.2012.године           предсједавајућег                                         
Фоча-Устиколина Шемсо Муслић,с.р. 
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На основу чланова 44. и 45. став 
1. Закона о грађевинском земљишту 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 25/03), чланова 2. и 3. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона  
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Горажде“ број: 7/08) и члана 19. Стату-
та Општине Фоча-Устиколина („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 8/08), Општи-
нско вијеће Општине Фоча-Устиколи-
на, на  25.  редовној сједници, одржан-
ој дана 15.02.2012 године, д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о додјели на кориштење 

неизграђеног градског грађевинског 
земљишта 

 
I 

 
ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ „Дрина-бусу“ д.о.о. 
Фоча-Устиколина на кориштење једна 
грађевинска парцела неизграђеног гр-
адског грађевинског земљишта ради 
изградње гараже за аутобусе у насељу 
Њухе, Општина Фоча-Устиколина, ко-
ја је у катастарском операту означена 
као дио к.ч. 2605/5, к.о. Њухе, укупне 
површине од 623 м2, III зона градског 
грађевинског земљишта, државна свој-
ина, корисник Општина Фоча-Устико-
лина. 
 

II 
 
Обавезује се „Дрина-бус“ д.о.о. Фоча-
Устиколина да за предметно земљи-
ште плати накнаду у износу од 
3.500,00 КМ (три хиљаде пет стотина 
КМ) у року од 15 дана од дана право-
снажности Рјешења, на жирорачун 
Општине Фоча-Устиколина број: 101 
1400000509897, отворен код ПБС  фил-
ијала Горажде. 
 

III 
 
На земљишту из тачке I диспозитива 
овог Рјешења, укњижбу права кориш-
тења ради грађења извршиће Општи- 
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нска служба за геодетске и катастарске 
послове након правоснажности овог 
Рјешења и плаћене накнаде. 
 

IV 
 
Инвеститор ће изгубити право кори-
штења грађевинског земљишта ради 
грађења из тачке I овог диспозитива у 
сљедећим случајевима:  
 
- ако у року од 15 дана од дана пра-

воснажности Рјешења о додјели на 
кориштење грађевинског земљи-
шта не изврши обавезу плаћања 
накнаде за додијељено земљиште, 

- ако у року од годину дана од дана 
правоснажности Рјешења о додјели 
грађевинског земљишта ради грађ-
ења не поднесе захтјев за издавање 
одобрења за грађење, 

- ако у року од годину дана од дана 
правоснажности одобрења за грађ-
ење не изведе претежан дио радова 
на грађевини, како је утврђено за-
коном. 

 
Трошкове управног поступка сносит 
ће нови корисник, а исти ће бити одр-
еђен посебним актом од стране надле-
жног органа. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Начелник Општине Фоча-Ус-
тиколина расписао је конкурс за дод-
јелу неизграђеног грађевинског земљ-
ишта у државној својини у сврху изгр-
адње гараже за аутобусе број: 02-23-
1502/11 од 07.12.2011.године, који је об-
јављен у „Дневном листу“ дана 10.12. 
2011.године. Истим конкурсом утврђ-
ен је износ плаћања накнаде за додије-
љено неизграђено грађевинско земљи-
ште. 
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Након проведеног конкурса, 
овлаштена конкурсна комисија је утв-
рдила да је пристигла 1 (једна) пријава 
на објављени јавни конкурс за додјелу 
грађевинског земљишта, те констатов-
ала да пријава „ДРИНА-БУС“ д.о.о. 
Фоча-Устиколина испуњава све услове 
и нуди износ од 3.500,00 КМ као нак-
наду за додијељено земљиште, па пре-
длаже Општинском вијећу да земљиш-
те из тачке I диспозитива овог Рјешења 
додијели „ДРИНА-БУСУ“ д.о.о. Фоча-
Устиколина. 

Износ накнаде за додијељено 
грађевинско земљиште утврђен је на 
основу увида у пријаву на конкурс и 
Записника комисије, из којих  се види 
да је понуђени износ накнаде  3.500,00 
КМ. Увидом у документацију која се 
налази код органа, утврђено је да је 
почетни износ накнаде у конкурсу за 
додјелу предметног земљишта на кор-
иштење, утврђен на сљедећи начин: 

 

- накнада за земљиште утврђена је 
множењем површине  предметног 
земљишта са цијеном 1м2, утврђен-
ом у члану 1. Одлуке о утврђивању 
накнаде за неизграђено грађевинс-
ко земљиште државне својине („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“, број: 5/11), а 
која износи 4,50 КМ за III зону гра-
дског грађевинског земљишта (кој-
ој припада предметно земљиште), 
са укупном површином од 623 м2, 
што износи 2.803,50 КМ (623x 4,50). 

- накнада за погодности (ренту) утв-
рђена је множењем корисне повр-
шине објекта који ће се  градити на 
предметном земљишту са цјеном 
1м2 ренте у износу од 3,00 КМ, у ск-
ладу са чланом 24. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службене но-
вине Босанско-подрињског канто- 
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на Горажде“, број:7/08), што изно-
си 688,50 КМ. 

 
Почетна цијена за градско грађ-

евинско земљиште које је предмет дод-
јеле, била је утврђена  кокурсом  у уку-
пном износу од 3.492,00 КМ. Међутим, 
кандидат је  понудио већи износ, од-
носно 3.500 КМ  и тај износ  узима се 
као  износ накнаде за предметно зем-
љиште (за чије плаћање се обавезује  
одредбом  II овог Рјешења). 

На основу напријед изложеног, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Про-
тив овог Рјешења не може се изјавити 
жалба, али се се може покренути упра-
вни спор тужбом код Кантоналног су-
да у Горажду, у року 30 дана од дана 
достављања овог Рјешења. 
      

Број:01-23-373/12                     Замјеник 
09.03.2012.године             предсједавајућег: 
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р. 
 

346 
 

У оквиру програма РЕЦ-а (Ре-
гионални центар за околну/животну 
средину за Средњу и Источну Евро-
пу), који финансијски подржава Мин-
истарство иностраних послова Финс-
ке, а на основу  чланова 19. и 100. Стат-
ута Општине Фоча – Устиколина (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, бр.8/08), Општинс-
ко вијеће Општине Фоча-Устиколина, 
на 26. редовној сједници, одржаној да-
на 18.04.2012.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Стратегије одрживог 

развоја за период 2012-2016. године 
за подручје општине Фоча-

Устиколина 
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Члан 1. 
 

У циљу спровођења пројекта 
„Јачање капацитета и подршка локал-
ним самоуправама“, које финасијски 
подржава Министарство иностраних 
послова Финске, а спроводи РЕЦ (Рег-
ионални центар за околину/животну 
средину за Средњу и Источну Евро-
пу), усваја се  Стратегија одрживог раз-
воја Општине Фоча-Устиколина за пе-
риод 2012-2016. године. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију Стратегије одр-
живог развоја за период 2012-2016. го-
дине и даље активности с тим у вези 
задужује се општински начелник, чији 
је задатак истовремено и да оформи 
комисију за мониторинг и евалуацију 
Стратегије. 
 

Члан 3. 
 

Задатак комисије из  претходн-
ог члана је да ради анализу реализова-
них пројеката и њихових ефеката, са 
посебним освртом на евентуалне пре-
преке у реализацији и давање  смјерн-
ица за усклађивање акционог плана са 
већ урађеним. 
 

Члан.4 
 

Период реализације Стратегије 
одрживог развоја је 2012-2016. година. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јавиљена  у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
   

Број:01-28-541/12                   Замјеник                                                           
18.04.2012.године предсједавајућег 
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р. 
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На основу члана 100.став 3. Ста-
тута Општине Фоча-Устиколина, Оп-
штинско вијеће Општине Фоча-Усти-
колина, на 26. редовној сједници, од-
ржаној 18.04.2012.године, поводом ра-
зматрања Извјештаја о извршењу Бу-
џета Општине Фоча-Устиколина, утв-
рдило је:  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о извршењу Бу-
џета Општине Фоча-Устиколина за 
период 01.01-31.12.2011.године са 
укупним приходима у износу од 
2.056.600,00 КМ, укупним расходи-
ма у износу од 1.834.125,00 КМ, та-
ко да суфицит прихода над расхо-
дима износи 222.497  КМ. 

 
2. Суфицит означен под 1. биће расп-

оређен посебном одлуком, која је 
саставни дио овог Извјештаја. 

 
3. Овај Закључак је саставни дио Из-

вјештаја  из тачке 1. 
 
Број:01-14-542/12                   Замјеник  
18.04.2012.године           предсједавајућег  
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р.   
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На основу члана 19. став 1. тач-
ка 3. и члана 100. Став 2. Статута Опш-
тине Фоча-Устиколина („Службене 
но-вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ бр. 8/08), члана 84. Послов-
ника о раду Вијећа („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, бр. 11/08 и 17/10) и Приједлога 
Буџетске комисије да се донесе Одлука 
о утрошку средстава из суфицита за 
2011. годину, Општинско вијеће Општ- 
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ине Фоча-Устиколина, на 26. редовној 
сједници, одржаној 18.04.2012. године, 
донијело је: 
 
 

О Д Л У К У 
о утрошку исказаног суфицита  

у износу од 222.497,00 КМ  
за Буџетску 2011. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се намј-

енски утрошак суфицита од 222.497,00 
КМ, у 2012. години, исказан у Извјеш-
тајном периоду 01.01.–31.12.2011.год. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
биће утрошена за слиједеће пројекте: 

 

- Пројекат уређења плаже  
Модран: ...........................6.445,00 КМ 

- Пројекат унапређења 
културног живота младих:  6.770,00 КМ 

- Пројекат суфинас.стом. 
столице за Дом здравља: 12.000,00 КМ 

- Пројекат ЛЕАП–ОШ  
Устиколина: ...................37.282,00 КМ 

- Средства Општинског  
штаба ЦЗ: ...................... 60.000,00 КМ 

- Средства намијењена  
за враћање кредита  
ЈКП „Ушће“: ..................25.000,00 КМ 

- Средстава намијењена  
за зимско одржавање  
путева: .............................25.000,00 КМ 

- Средставза за учешће  
Општине у пројектима  
у 2012. години: ...............50.000,00 КМ 

- Укупно........................  222.497,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужује се општински начелник, уз оба-
везу да по утрошку средстава за про-
јекте из члана 2. ове  Одлуке извјести 
Општинско вијеће. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:01-14-542-1                     Замјеник  
18.04.2012.године           предсједавајућег                                         
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р. 
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На основу чланова 50. и 51. За-
кона о просторном планирању и кори-
штењу земљишта на нивоу Федераци-
је Босне и Херцеговине („Службене но-
вине ФБиХ“, број: 2/06), члана 36. став 
5. и 6. Закона о просторном уређењу и 
грађењу Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој: 15/09) и чланова 19. и 100. Статута 
Општине Фоча-Устиколина („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 8/08), Општинско 
вијеће Општине Фоча-Устиколина,  на  
26. редовној сједници, одржаној дана 
18.04.2012. године, д о н и ј е л о  ј е : 
 
 

О Д Л У К У 
о плану парцелације к.ч. број 1052/1, 
к.ч. број 1060, к.ч. број 1061 и к.ч. број 

1064, све у к.о. Устиколина 
 

I 
 
 Овом  Одлуком  доноси се план 
парцелације земљишта означеног као 
парцеле к.ч. број 1052/1, к.ч. број 1060,  
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к.ч. број 1061 и к.ч. број 1064, све у к.о. 
Устиколина, у сврху проширења пар-
целе к.ч. број 1061 и формирања нових 
парцела означених као к.ч. број 1052/2 
и к.ч. број 1052/3. 
  

II 
 

 Грађевинска парцела означена 
као к.ч. број 1061 се проширује у скла-
ду са новонасталом ситуацијом након 
реконструкције раскрснице на укршт-
ању цеста М 20 и М 18.1. 
 

III 
 

Грађевинска парцела означена 
као к.ч. број 1052/2 формира се у свр-
ху изградње парка око спомен-обиље-
жја. 

Грађевинска парцела означена 
као к.ч. број 1052/3 формира се у свр-
ху изградње спомен-обиљежја – споме-
ника у складу са Одлуком Општинск-
ог вијећа о одређивању локације за из-
градњу спомен-обиљежја број: 01-23-
1535/11 од 14.12.2011. године. 
 

IV 
 

На парцели означеној као к.ч. 
број 1052/2 тренутно су положене ин-
сталације: главни дистрибутивни вод-
овод за насеље Устиколина, локална 
канализациона мрежа и ТТ-инсталац-
ије (оптички кабал и телефонски ка-
блови великог капацитета). На овој па-
рцели забрањује се изградња објеката 
(трајних или монтажних) због очувања 
троугла прегледности на новоизграђе-
ној раскрсници и заштите положених 
инсталација, а дозвољава се поставља-
ње парковских клупа, изградња пјеша- 
чких стаза и  садња ниског зеленила, а 
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све у сврху несметаног одржавања и  
оправки на постојећим инсталацијама. 
 

V 
 
 На парцели означеној као к.ч. 
број 1052/3 дозвољава се изградња сп-
омен-обиљежја, чије ће идејно рјеше-
ње, израду идејног и главног пројекта 
извршити Удружење демобилисаних 
бораца Армије Републике Босне и Хе-
рцеговине општине Фоча-Устиколина. 
 

VI 
 
 Задужује се општинска служба 
за геодетско - катастарске послове да у 
складу са овом Одлуком изврши фор-
мирање нових парцела к.ч број 1052/2 
у површини од 299 м2 и 1052/3 у по-
вршини од 110 м2, а за остале парцеле: 
к.ч број 1060  да смањи површину за 
182 м2, к.ч. број 1061 повећа површину 
за 847 м2, к.ч. број 1064 смањи повр-
шину за 115 м2 и к.ч. број 1052/1 да  
смањи површину за 550 м2. 
 

VII 
 
 Саставни дио ове Одлуке је сп-
исак детаљног рачунања површина 
парцела и графички дио Плана пар-
целације, урађен у размјери 1:500. 
 

VIII 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:01-23- 543 /12                Замјеник  
18.04.2012.године           предсједавајућег                                         
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р. 
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На основу члана 63. Закона о 
грађевинском земљишту Ф БиХ („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“ бр. 
25/03) и члана 19. и 100.став 2. Статута 
Општине Фоча-Устиколина („Службе-
не  новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“ бр.8/08), а у вези са одр-
едбама члана II и III Одлуке о зонама 
грађевинског земљишта („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, бр.11/02) и Одлуке о ускла-
ђивању зона грађевинског земљишта 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, бр.4/04), Опш-
тинско вијеће Општине Фоча-Устико-
лина, на 26. редовној сједници, одржа-
ној 18.04.2012.године, донијело је: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању накнаде  
за неизграђено градско  
грађевинско земљиште 

 
Члан 1. 

 
Накнада за 1м2 неизграђеног 

градског грађевинског земљишта на 
подручју општине Фоча-Устиколина, 
утврђује се процентуално од основице 
тј. 300,00 КМ (према Одлуци о про-
сјечној цијени 1 м2 изграђеног стамбе-
ног простора за 2011.годину) и зависно 
од зона утврђених чланом II и III Од-
луке цитиране у уводу, и з н о с и: 
 

1. I зона 3,50% односно  10,50 КМ 
2. II зона 2,50% односно    7,50 КМ 
3. III зона  1,50% односно     4,50 КМ 

 
Члан 2. 

 
Границе просторнског земљиш- 
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та одређене су одлукама означеним у 
уводу (члан II и III), које са графичким 
приказом чине саставни дио ове Одл-
уке. 

 
Члан 3. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“.                                    
 
Број:01-23-544/12         Замјеник  
18.04.2012.године           предсједавајућег 
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р. 
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На основу члана 66. Закона о 
грађевинском земљишту ФБиХ („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“ број: 
25/03) и члана 19. Статута Општине 
Фоча - Устиколина („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ број: 8/08), Општинско вијеће 
Општине Фоча-Устиколина, на 26. ре-
довној сједници, одржаној 18.04.2012. 
године, донијело  је:  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне цијене 1м2 

изграђеног стамбеног простора за 
2011.  Годину на подручју општине 

Фоча-Устиколина 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се просјечна цијена 
1м2 изграђеног стамбеног простора за 
2011. годину на подручју општине Фо-
ча-Устиколина у износу од 300,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Утврђена цијена изграђеног ст- 
амбеног простора из члана 1. ове Одл- 
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уке служи као основица за израчунава-
ње:  
- погодности земљишта (ренте),  
- накнаде за додијељено градско гра-

ђевинско земљиште, овисно о зона-
ма земљишта утврђеним посебном 
одлуком и  

- за утврђивање накнаде 1м2 неизг-
рађеног грађевинског земљишта у 
државној својини. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом доношења, а биће објављена накна-
дно у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
    

Број:01-23-545/12         Замјеник                 
18.04.2012.године            предсједавајућег 
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р.  
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На основу члана 54. став 3. Закона 
о водама („Службене новине Ф БиХ“, 
број: 70/06),члана 30. став 4. Закона о 
водама  Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
6/10), чланова 19. и 100. Став 2. Стату-
та Општине Фоча-Устиколина („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 8/08), Општинс-
ко вијеће Општине Фоча-Устиколина, 
на 26. редовној сједници, одржаној 
дана 18.04.2012. године, донијело је: 
 
 

О Д Л У К У 
о одводњи отпадних вода на 

подручју општине Фоча-Устиколина 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
      Овом одлуком, у складу са законом,   
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дефинишу се  отпадне воде, утврђује 
начин одводње отпадних вода, обавезе 
у вези са испуштањем отпадних вода, 
врсте и изградња објеката и уређаја 
којима се обезбјеђује одвођење отпад-
них вода, управљање, кориштење, од-
ржавање и мјере заштите објеката и 
уређаја за одводњу отпадних вода, ус-
лови и начин давања услуге, услови и 
начин  прикључења корисника на обј-
екте и уређаје за одводњу отпадних во-
да, међусобни односи даваоца и кори-
сника услуге одводње отпадних вода, 
начин обрачуна и плаћања накнаде за 
добијену комуналну услугу, начин по-
ступања и овлаштења Општине у оба-
вљању дјелатности одводње отпадних 
вода, ускрађивање комуналне услуге, 
услови и начин испуштања отпадних 
вода на подручјима на којима није из-
грађен систем јавне одводње отпадних 
вода и надзор над провођењем ове Од-
луке. 

 
Члан 2. 

 
Под одводњом отпадних вода 

подразумијевају се послови сакупљања 
искориштених вода од прикључка ко-
рисника на јавну канализациону мре-
жу, одвођење канализационом мреж-
ом и испуштање из мреже, као и чиш-
ћење септичких  јама. 
 

Члан 3. 
 

Дјелатност одводње отпадних 
вода је комунална дјелатност.  

Услов за обављање дјелатности 
из претходног става је обезбјеђење је-
динственог техничко-технолошког си-
стема (снабдијевање водом, одвођење  
отпадних вода) и њено обављање може 
се повјерити само једном јавном пре- 
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дузећу комуналних дјелатности, у ск-
ладу са Законом. 
 

Члан 4. 
 

Отпадним водама у смислу ове 
Одлуке сматрају се воде које су про-
мијениле своје природне, физичке, хе-
мијске или биолошке особине резулта-
том људских активности, а дијеле се 
на:  

 

a) оборинске воде, 
b) површинске воде, 
c) отпадне воде које нису настале као 

посљедица технолошких процеса 
(воде за расхлађивање уређаја и 
сл.), 

d) санитарне отпадне воде (воде из 
кућанстава, угоститељства, здравст-
ва, школства, услужних и других 
непроизводних дјелатности), 

e) технолошке отпадне воде (које су 
настале као посљедица индустријс-
ких и других производних проце-
са, загађене оборинске воде са ин-
дустријских, привредних и других 
површина, укључујући и саобраћа-
јне површине) и 

f) радиоактивне отпадне воде (воде 
које садрже радиоактивне матери-
је, отпатке и сл.). 

 
Члан 5. 

 
Сва правна и физичка лица са 

подручја општине Фоча-Устиколина 
дужна су отпадне воде испуштати у 
систем јавне одводње или на други на-
чин у складу са Законом о водама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Законом о водама ФБиХ и овом Одлу-
ком. 
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Члан 6. 
 

Одводња отпадних вода мора се 
провести тако да не загађује подземне 
воде и околину у цјелини.  

 
Члан 7. 

 
Отпадне воде се из система јав-

не одводње испуштају у пријемнике: 
водотоке и њихове притоке.  
 
II - ОБЈЕКТИ  И  УРЕЂАЈИ:  
       ИЗГРАДЊА, УПРАВЉАЊЕ,   
       КОРИШТЕЊЕ И МЈЕРЕ  
       ЗАШТИТЕ 
 

Члан 8. 
 

Отпадне воде одводе се путем 
посебних система, природних водото-
ка, те грађевина и система који се дије-
ле на: 

 
1. унутрашњу канализацију и 
2. системе јавне одводње, који обухва-

ћају: 
а) јавну канализацију и 
б) систем мелиоративне одводње. 
 

Члан 9. 
 

Одводни системи из члана 8. 
ове Одлуке изграђују се и користе у ск-
ладу са Законом, овом Одлуком, водо-
привредном основом, водопривредн-
им плановима и другим актима који 
уређују дјелатност одводње отпадних 
вода. 

Инсталације, грађевине и уре-
ђаји за одводњу отпадних вода морају 
бити изграђени по важећим техничк-
им прописима, стандардима и нормат- 
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ивима, тако да осигуравају правилну 
одводњу предвиђених количина воде. 
 

Члан 10. 
 

Корисником унутрашње кана-
лизације сматра се свако физичко и 
правно лице које је власник, односно 
носилац права употребе, односно које 
управља (господари) објектима унут-
рашње канализације. 
 

Члан 11. 
 

Унутрашњу канализацију чине 
инсталације, грађевине, уређаји за ск-
упљање отпадних вода из објеката и са 
земљишта, канализација за одвод саку-
пљених вода до контролног окна и  ко-
нтролно окно.  

 
Члан 12. 

 
Унутрашња канализација мора 

бити изведена и одржавана тако да се: 
 

- искључи могућност загађивања ње-
зине околине разлијевањем отпад-
них вода по површини, продирањ-
ем отпадних вода на површину или 
продирањем отпадних вода у под-
земне слојеве, 

- спријечи преношење заразних бол-
ести, 

- онемогући поврат каналских вода 
у канализацију - дјеловањем успо-
ра. 

 
Члан 13. 

 
Унутрашња канализација за од-

водњу технолошких отпадних вода 
мора бити изведена од материјала који 
је водонепропусан и отпоран на кисе-
лине, лужине и температуру. 
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Унутрашња канализација за од-

водњу технолошких отпадних вода 
мора бити изведена тако да је омогуће-
но узимање узорака отпадне воде ради 
анализе њезиног система и својстава из 
појединих погона и технолошких цјел-
ина у којима отпадне воде настају. 
 

Члан 14. 
 

Технолошке и радиоактивне от-
падне воде смију се испуштати у сис-
тем јавне канализације или природне 
водотоке само ако су претходно проч-
ишћене до ступња прописаног важећ-
им прописима. 

Сваки субјект који испушта тех-
нолошке отпадне воде у површинске 
воде или систем јавне канализације 
мора посједовати одговарајући водоп-
ривредни акт, у складу са Законом о 
водама Ф БиХ и Законом о водама Бо-
санско-подрињског кантона  Горажде. 
Није дозвољена изградња привредних 
објеката на подручју општине без из-
градње уређаја за пречишћавање отпа-
дних вода или уређаја за смањење ем-
исија опасних и штетних материја у 
атмосферу. 

 
Члан 15. 

 
У јавни систем одводње могу се 

директно испуштати оборинске, дрен-
ажне и површинске воде, те воде које 
нису настале као посљедица техноло-
шког процеса и нису топлије од 40  ст-
епени целзијуса. 

Изузетно од претходног става, у 
јавни систем одводње могу се испуш-
тати и: 
- оборинске воде с неизграђеног гра-

ђевинског земљишта и зелених по-
вршина само преко пјесколова или  
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сливника, 

- воде с прометних површина, само 
преко сливника. 
 

Санитарне отпадне воде (воде 
из кућанстава, купаоница, кухиња, пр-
аоница рубља, базена и сл.) могу се 
испуштати у јавну канализацију или у 
водонепропусну септичку јаму на ци-
јелом подручју општине гдје није изг-
рађена јавна канализација. 
 

Члан 16. 
 

Мјеста на којима се мјери зага-
ђење вода одређују се према врсти јав-
ног система одводње у који се отпадне 
воде испуштају.  
 

Члан 17. 
 

Забрањено је у канализацију 
испуштати, односно убацивати, ком-
унални отпад, пепео, гипс, цемент, 
пијесак, платнене крпе, лед, снијег, 
угинуле животиње, као и све чврсте 
и кабасте предмете и материјале, 
било преко унутрашње канализаци-
је или преко уличних сливника и 
ревизионих окана. 

Такођер је забрањено у кана-
лизацију испуштати запаљиве и др-
уге материје које могу изазвати пож-
ар, експлозију или оштетити било 
унутрашњу, било јавну канализаци-
ону мрежу. 
 

Члан 18. 
 

Отпадне воде испуштају се из 
унутрашње канализације у систем јав-
не канализације преко контролног ок-
на. 

Контролно окно је дио унутра-
шње канализације, прије њезиног сп- 
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оја са системом јавне канализације, на 
којем се мјери загађење отпадних вода 
и смјешта се на мјесто до којег је оси-
гуран несметан приступ. 

Изузетно од става 1. овог члана, 
могу се испуштати, без контролног ок-
на: 

 

- оборинске и површинске воде с не-
изграђеног земљишта, 

- оборинске и површинске воде у ос-
талим случајевима, које нису наста-
ле као посљедица технолошког пр-
оцеса, али само у мјешовиту јавну 
канализацију. 

 
Члан 19.. 

 
Корисник унутрашње канали-

зације дужан је њезине инсталације, 
грађевине и уређаје одржавати у ис-
правном стању у складу са прописима 
о одржавању стамбених и других гра-
ђевинских објеката. 

Корисник унутрашње канали-
зације дужан је у свако вријеме омо-
гућити несметан приступ уређајима 
за прочишћавање и контролном ок-
ну, овлаштеним инспекторима, те 
овлаштеним лицима физичког или 
правног лица које управља одводн-
им системом.  
 

Члан 20. 
 

Унутрашња канализација мора 
бити прикључена на јавну канализац-
ију. 
 

Члан 21. 
 

Кад се изгради јавна канализа-
ција у насељима или дијеловима насе-
ља у којима није постојала, корисник 
унутрашње канализације дужан је пос- 
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тојеће инсталације, грађевине и уређа-
је унутрашње канализације прилаго-
дити одредбама ове Одлуке те се при-
кључити на јавну канализацију о свом 
трошку и то у року од највише 6 мје-
сеци од дана почетка рада јавне кана-
лизације. 

Прије прикључивања на јавну 
канализацију, ранији корисник септи-
чке јаме дужан је извршити њено чиш-
ћење и дезинфекцију. 

Управник јавне канализације 
није дужан извршити прикључак уну-
трашње канализације на јавну канали-
зацију, док септичка јама из претходн-
ог става не буде очишћена и дезинфи-
цирана, што записнички утврђују ком-
унални редари. 
 

Члан 22. 
 

Трошкове изградње и одржава-
ња унутрашње канализације, као и ње-
зиног прикључка на јавну канализаци-
ју сносе њезини корисници. 
 
III - СИСТЕМ ЈАВНЕ ОДВОДЊЕ 
       И ОБАВЕЗА ПРИКЉУЧЕЊА 
 

Члан 23. 
 

Јавну канализацију чине инста-
лације, грађевине и уређаји за одвод-
њу отпадних вода, од канализационог 
прикључка унутрашње канализације 
на јавну канализацију до пријемника. 

Отпадне воде се у правилу од-
воде раздјелном јавном канализацијом, 
тј. одводе се оборинске воде, површи-
нске воде и воде које нису настале као 
посљедица технолошког процеса (обо-
ринска канализација) одвојено од одв-
одње осталих отпадних вода (отпадна 
канализација).  

Број 6 – страна 739 
 
 
Систем оборинске канализаци-

је састоји се од отворених и затворених 
канала, сливника и других објеката 
путем којих се оборинске воде одводе 
у пријемник. 

Изузетно, мјешовитом јавном 
канализацијом одводе се заједно све 
отпадне воде. 
 

Члан 24. 
 

Оборинске и површинске воде 
с јавних површина могу се директно 
упуштати у јавну канализацију само 
преко сливника са таложником.  
  

Члан 25. 
 

Јавна канализација мора бити 
изведена и одржавана у складу с проп-
исаним стандардима и нормативима, 
тако да осигурава одводњу предвиђе-
них количина воде, а да се искључи 
могућност загађења разлијевањем отп-
адних вода по површини, њихово про-
дирање у подземне слојеве, као и  да се 
спријечи преношење заразних болес-
ти. 

 
Члан 26. 

 
Грађевинама, инсталацијама и 

уређајима јавне канализације управ-
ља правно лице коме се повјери уп-
рављање јавном канализацијом (у 
даљем тексту: давалац услуге).  

Право управљања из претход-
ног става садржи и обавезу одржава-
ња јавне канализације.  
 

Члан 27. 
 

Финансирање изградње инст-
алација, грађевина и уређаја јавне 
канализације обавља се према посеб- 
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ном плану који доноси Општинско 
вијеће, у складу са  законом. 

Изграђене грађевине, инстала-
ције и уређаје јавне канализације инве-
ститор предаје на управљање и одрж-
авање (заједно са комплетном докуме-
нтацијом, грађевинском и употребном 
дозволом) даваоцу услуге и то  у року 
од 6 мјесеци од дана завршетка изгра-
дње.   
 

Члан 28. 
 

Унутрашња канализација при-
кључује се на јавну канализацију ка-
нализационим прикључком.  

Канализациони прикључак је 
канал који спаја контролно окно с 
каналом јавне канализације, односно 
спој унутрашње канализације с јав-
ном канализацијом. 
 

Члан 29. 
 

Корисник унутрашње канали-
зације, односно инвеститор објекта, 
дужан је од даваоца услуге затражити 
изведбу канализационог прикључка. 

Уз захтјев из става 1. овог члана 
подносилац захтјева дужан је прило-
жити сљедеће: 

 

- правоснажно одобрење за грађење 
објекта чија се канализација прик-
ључује, 

- извод из пројектне документације 
која се односи на канализациону 
мрежу. 

- Изузетно, прилаже се и увјерење 
надлежног органа да је објекат лег-
ално изграђен.  

 
Ако су испуњени прописани 

услови и уплаћене утврђене таксе и 
накнаде, давалац услуге дужан је без  
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одлагања, у разумном року, извршити  
прикључак на јавну канализацију. 

По завршетку извођења прикљ-
учка, давалац услуге дужан је исти уц-
ртати на карти канализационе мреже, 
уз уношење осталих потребних пода-
така. 
 

Члан 30. 
 

Прикључивањем на јавну кана-
лизацију корисник, односно инвести-
тор из члана 29. ове Одлуке постаје ко-
рисником јавне канализације. 
 

Члан 31. 
 

Свака унутрашња канализација 
прикључује се на јавну канализацију 
једним прикључком.  
 

Члан 32. 
 

Изузетно од члана 31. ове Одлу-
ке, може се одобрити да се једна ун-
утрашња канализација прикључи на 
јавну канализацију са више прикључа-
ка у сљедећим случајевима:  
 
- ако се инвестиционо-техничком до-

кументацијом докаже да је изград-
ња више прикључака оправдана из 
разлога економичности, због потр-
еба технолошког процеса или сли-
чних разлога, 

- да се некретнине с којих се отпадне 
воде одводе  налазе уз окно или ви-
ше канализационих сливова, 

- ако се на јавну канализацију прик-
ључују унутрашња канализација 
стамбене зграде с више стубишта 
или више стамбених зграда грађе-
них у низу. 
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IV - ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДНИХ 
        ВОДА НА ПОДРУЧЈИМА ГДЈЕ  
        НИЈЕ ИЗГРАЂЕНА ЈАВНА  
        КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
Члан 33. 

 
На подручју општине Фоча-Ус-

тиколина гдје нема јавне канализације, 
за сакупљање отпадних вода морају 
бити изграђене септичке и сабирне ја-
ме. 
 

Члан 34. 
 

Септичке и сабирне јаме могу 
се градити: 

 
- од водонепропусног добро извибр-

ираног бетона МБ 30, 
- од бетона МБ 20 с премазом цемен-

тним малтером 1 : 2 (д = 2 цм), уз 
додатак средстава за непропусност 
бетона, 

- од челика, с тим да су у потпуно-
сти заштићене антикорозивним пр-
емазима, 

- од других материјала за које треба 
имати атест о водонепропусности. 

 
Септичке јаме и сабирне јаме 

морају бити изграђене са непропусн-
им зидовима и дном и морају имати 
заобљене прелазе између зидова и дна 
ради лакшег пражњења те без испуста 
и прељева.  

У случајевима високог нивоа 
подземних вода, вањски слој око јаме 
дебљине 20 - 30 цм потребно је обради-
ти глиновитим материјалом или изгр-
адити дренажни систем како би се 
евакуисале подземне воде. 

Септичке и сабирне јаме са го-
рње стране морају бити прекривене 
армиранобетонском плочом (д=15 цм),  
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а над плочом слојем земље дебљине 0,5 
м због заштите од утицаја вањске тем-
пературе.  

Септичке и сабирне јаме изгра-
ђују се тако да свака комора има отвор 
за чишћење минималне величине 60 x 
60 цм. Отвор се мора градити са узди-
гнутим рубом и мора бити затворен 
бетонским или жељезним поклопцем 
на преклоп. Отвор мора бити видљив, 
тј. не смије бити прекривен земљом 
или другим материјалом. 

 
Члан 35. 

 
У септичким и сабирним јама-

ма током процеса труљења развијају се 
плинови (угљични диоксид, душик, 
метан и сумпорводоник), те се оне мо-
рају вентилирати како би се отклони-
ла опасност по људе при одржавању 
јама. 

У циљу отклањања опасности  
из претходног става (од плинова који 
се развијају у процесу труљења), мора 
се изградити вентилациони отвор пре-
чника најмање 10 цм  и 3 м изнад пов-
ршине тла.    

 
Члан 36. 

 
Септичке и сабирне јаме морају 

бити изграђене на мјестима до којих је 
у свако вријеме могућ приступ посеб-
ним возилима ради пражњења и чиш-
ћења. 

У септичке и сабирне јаме могу 
се испуштати: 

 

- санитарне загађене воде (воде из 
домаћинстава и сл.), 

- индустријске загађене воде (воде 
које су настале као посљедица тех-
нолошког процеса) и 

- радиоактивне загађене воде (воде  
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које садрже радиоактивне матери-
је, отпатке и сл.), само ако су прет-
ходно прочишћене до степена пр-
описаног подзаконским прописи-
ма донесеним за провођење Зако-
на о водама Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Закона о вода-
ма Ф БиХ. 

 
Члан 37. 

 
Оборинске и површинске воде, 

као и воде које нису настале као пос-
љедица технолошког процеса не смију 
се испуштати у септичке и сабирне ја-
ме. 
 

Члан 38. 
 

Предузеће које управља јавном 
канализацијом празни и чисти сабир-
не и септичке јаме и одвози њихов сад-
ржај искључиво специјалним возили-
ма, која се након дневне употребе мо-
рају опрати и дезинфиковати. 

Предузеће из претходног става 
дужно је садржај сабирних и септич-
ких јама излијевати у јавну канализа-
цију на мјестима која одреди кантона-
лни/општински орган управе надлеж-
ан за послове санитарне инспекције. 

Мјеста из претходног става мор-
ају бити одабрана тако да је омогућено 
њихово чишћење и дезинфекција и 
морају се након излијевања опрати во-
дом под притиском и дезинфиковати. 
 

Члан 39. 
 

Пражњење и чишћење сабирн-
их и септичких јама потребно је врши-
ти минимално два пута годишње (про-
љеће, јесен). 
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Члан 40. 
 

Предузеће које управља јавном 
канализацијом дужно је водити евиде-
нцију власника и корисника сабирних 
и септичких јама и редовно празнити 
сабирне и септичке јаме према прог-
раму који доноси и по захтјеву корисн-
ика. 

О дану одређеном за пражње-
ње сабирних и септичких јама и за 
одвоз њиховог садржаја морају се об-
авијестити њихови власници, однос-
но корисници. 

Сабирне и септичке јаме изгра-
ђује, одржава и реконструира власник, 
односно корисник о свом трошку. 

Предузеће које управља јавном 
канализацијом  дужно је пријавити ко-
муналној инспекцији корисника који   
не одржава у исправном стању сабир-
не  односно  септичке  јаме.  

 
Члан 41. 

 
За пражњење садржаја сабирн-

их и септичких јама плаћа се накнада 
чију висину утврђује јавно комунал-
но предузеће које управља јавном 
канализацијом, уз сагласност Општ-
инског вијећа. 

 
Члан 42. 

 
Забрањено је испуштање отпа-

дних вода из пословних простора, до-
маћинстава, привредних објеката, гно-
јишта, септичких и сабирних јама на 
јавне површине (цесте, путеве, одвод-
не јарке, зелене површине), на земљи-
ште у власништву другог лица те на 
властито земљиште.  

Домаћинства која држе крупну 
и ситну стоку морају имати ограђена  
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гнојишта са осочном јамом за прикуп-
љање осоке (гнојнице), чија запремина 
омогућава задржавање осочних и от-
падних вода најмање 120 дана. 
 
V - ФИНАНСИРАЊЕ И НАКНАДА 
      ЗА КОРИШТЕЊЕ СИСТЕМА  
      ЈАВНЕ ОДВОДЊЕ 
 

Члан 43. 
 

Систем јавне одводње изграђује 
се према планским документима прос-
торног уређења и другим плановима и 
програмима. 

Средства за изградњу система 
јавне одводње осигуравају се у складу 
са одредбама Закона о водама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде и За-
кона о водама Ф БиХ, из: 
 

a) дијела опште водне накнаде и пос-
ебних водних накнада; 

b) прихода по основу закупа јавног 
добра; 

c) Буџета Кантона; 
d) Буџета Општине; 
e) средстава осигураних посебним за-

конима (накнада за уређење град-
ског грађевинског земљишта, кому-
нална накнада и др.); 

f) кредитних средстава; 
g) донација; 
h) средстава правних лица и грађана; 
i) осталих средстава у складу са зако-

ном. 
 

Члан 44. 
 

За кориштење јавне канализац-
ије плаћа се накнада. 

Накнада из претходног става за 
одводњу отпадних вода из унутрашње 
канализације одређује се према коли- 
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чини утрошене воде и према саставу 
отпадних вода које се одводе. 

Количина утрошене воде утвр-
ђује се путем водомјера. 

Ако на водоводу није постављ-
ен водомјер, количина утрошене воде 
плаћа се паушално. 

Накнада из става 1. овог члана 
за одводњу отпадних вода са неизгра-
ђеног грађевинског земљишта одређу-
је се према  квадратном метру површ-
ине земљишта с којег се отпадна вода 
одводи. 
 

Члан 45. 
 

Начин и цијену плаћања одво-
дње отпадних вода одређује давалац 
услуге, уз прибављену сагласност 
Општинског вијећа  Општине Фоча-
Устиколина. 
 

Члан 46. 
 

Накнада за кориштење јавне ка-
нализације плаћа се од дана када се ко-
рисник прикључи на јавну канализац-
ију. 

Обавеза плаћања накнаде из 
претходног става престаје искључењем 
корисника, што се не односи на евент-
уална потраживања настала дотадаш-
њим кориштењем јавне канализације. 
 
VI - ПОВЈЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА 
        ДЈЕЛАТНОСТИ ОДВОДЊЕ 
        ОТПАДНИХ ВОДА 
 

Члан 47. 
 

Општина Фоча-Устиколина по-
вјерава обављање дјелатности одводње 
отпадних вода Јавном комуналном пр-
едузећу „Ушће“ д.о.о. Фоча-Устиколи- 
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на (у даљем тексту: давалац услуга). 
 

Члан 48. 
 

Давалац услуга, при обављању 
повјерене дјелатности  дужан је: 

 
- да обезбиједи вршење повјерене 

дјелатности у складу са одредбама 
Закона о водама Ф БиХ, Закона о 
водама Босанско-подрињског кант-
она Горажде и одредбама ове Од-
луке, 

- да цијену комуналне услуге обра-
зује према важећим прописима; 

- да утврди нормативе рада и утро-
шка материјалних средстава и омо-
гући контролу истих од стране на-
длежних органа; 

- да успостави тарифни систем који 
ће бити основа за наплату услуга, а 
који одобрава надлежни општинс-
ки орган; 

- да континуирано ради на подиза-
њу нивоа и квалитета услуге коју 
пружа и 

- унапређењу повјерене комуналне 
дјелатности. 

 
Члан 49. 

 
Давалац услуге дужан је пружа-

ти услуге које одговарају квалитетом и 
стандардом висини цијене коју корис-
ници услуге плаћају за њихово врше-
ње. 

Општинско вијеће утврђује мје-
рила и начин формирања цијене услу-
ге, која мора бити усаглашена са квал-
итетом и нивоом услуге. 
 

Члан 50. 
 

Права и обавезе између даваоца  
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и корисника услуге регулишу се угов-
ором. 

Давалац услуге дужан је пону-
дити закључење уговора из става (1.) 
овог члана физичким и правним лиц-
има који су власници, односно корис-
ници стамбених и пословних зграда и 
пословних простора.  

За лица која одбију закључити 
уговор на захтјев даваоца комуналне 
услуге, поступиће се у складу са Зако-
ном.  

 
Члан 51. 

 
Корисник услуге дужан је пла-

тити утврђену цијену за пружену усл-
угу, у уговореном – прописаном року, 
као и извршити пријаву и одјаву свих 
промјена у року од 8 дана од настале 
промјене.  

Док се не изврши промјена из 
става (1) овог члана, корисник који се 
тренутно води у евиденцији даваоца 
услуге, дужан је да плати утврђену ци-
јену за пружену комуналну услугу. 

О споровима измену корисника 
и даваоца комуналне услуге одлучује 
надлежни суд. 
  

Члан 52. 
 

Услуга се не може обуставити, 
осим  у случајевима када корисник: 

 

- изврши прикључење на јавни сист-
ем одводње без претходно прибав-
љеног одобрења надлежног органа 
или даваоца комуналне услуге; 

- ненамјенски користи услугу у ври-
јеме отежаног рада јавног ситема 
одводње, о чему је благовремено 
обавијештен на одговарајући нач-
ин; 

- отпочне са кориштењем услуге без  
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претходне пријаве и давања потре-
бних података за евидентирање об-
авезника плаћања код даваоца ус-
луге; 

- користи услугу противно прописи-
ма или уговору; 

- неосновано омета друге кориснике 
услуга; 

- не плати искориштену комуналну 
услугу два мјесеца узастопно или 
одбија да прими рачун или врати 
рачун за извршену комуналну усл-
угу без оправданог разлога; 

- без одобрења даваоца комуналне 
услуге изврши преправку или дог-
радњу на инсталацијама комунал-
не инфраструктуре; 

- онемогући улазак ради прегледа 
заједничких и унутрашњих инста-
лација овлаштеном представнику 
даваоца комуналних услуга, однос-
но надлежном инспектору, 

- који је био искључен са комуналне 
мреже сам се поново прикључи на 
комуналну мрежу; 

- онемогући преглед мјерног инстр-
умента.  

 

Давалац услуге може ускрати-
ти пружање комуналне услуге у случа-
јевима из става (1.) овог члана, под усл-
овом да то техничке могућности дозво-
љавају и да се непружањем услуге не 
угрожавају други корисници комунал-
них услуга. 

По престанку разлога за ускра-
ћивање комуналне услуге, давалац ус-
луге  дужан је да, на захтјев корисника 
услуге, најкасније у року од три дана 
од дана подношења захтјева и пла-
ћених стварних трошкова за поновно 
укључење, настави пружање услуге 
кориснику. 

Корисник не може отказати ко-
риштење услуге ако то техничке могу- 

Број 6 – страна 745 
 
 
ћности не дозвољавају, односно ако би 
се тиме угрозио квалитет  кориштења 
и стандард других корисника, те ако 
би се тиме негативно утицало на окол-
ину. 
  

Члан 53. 
 

Давалац услуге дужан је најкас-
није три дана прије очекиваног прек-
ида у пружању услуге, у средствима ја-
вног информисања или на други по-
годан начин обавијестити кориснике 
услуге о планираним или очекиваним 
сметњама и прекидима који ће наста-
ти или могу настати у пружању услу-
га, као и о њиховом трајању. 

Давалац услуге  дужан  је инфо-
рмисати кориснике о начину и врсти 
обезбјеђња алтернативне услуге.  
 

Члан 54. 
 

У случају наступања неплани-
раних или неочекиваних поремећаја 
или прекида у пружању услуге усљед 
више силе и других разлога, које дава-
лац услуге није могао да предвиди, од-
носно да спријечи, обавезан  је да одм-
ах предузме мјере за отклањање узро-
ка поремећаја, односно прекида или 
да на други начин обезбиједи пружа-
ње услуге и да истовремено о томе об-
авијести општински орган управе над-
лежан за комуналне послове. 

Када надлежни орган из става 
(1.) овог члана прими обавјештење о 
поремећају или прекиду у пружању 
услуге, дужан је да без одлагања:  
 

- одреди ред првенства и начин пру-
жања услуге оним корисницима 
код којих би усљјед прекида наста-
ла опасност по живот и рад грађа- 
на или рад правних и физичких ли- 
ца, или би настала значајна, однос- 
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но ненадокнадива штета; 

- нареди мјере за хитну заштиту ко-
муналних објеката и друге имови-
не која је угрожена; 

- предузме мјере за отклањање наст-
алих посљедица и друге потребне 
мјере за обављање дјелатности; 

- утврди разлоге и евентуалну одгов-
орност за поремећај, односно прек-
ид вршења дјелатности и учињену 
штету, те да предузме одговарају-
ће  мјере  против одговорног лица, 
укључујући и накнаду штете. 

 
 VII - ПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ  
          И НАДЗОР 
 

Члан 55. 
 

За провођење ове Одлуке одго-
ворни су општински начелник  и Слу-
жба за привреду, комуналне  послове, 
друштвене дјелатности, општу управу 
и финансије Општине Фоча-Устико-
лина и ЈКП „Ушће“ д.о.о., а надзор над 
провођењем ове Одлуке врши надлеж-
на кантонална, односно општинска 
инспекција. 
 

Члан 56. 
 

Одредбе Одлуке о водоводу и 
канализацији број: 01-23-2684/08 од 
15.12.2008.године („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“ бр.1/09), које су у супротности са 
овом Одлуком, неће се примјењива-
ти од ступања на снагу ове Одлуке. 
 
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
          ОДРЕДБЕ 
 

Члан 57. 
 

Ова Одлука ступа на снагу по 
истеку осмог  дана од дана доношења, 
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а накнадно ће бити објављена у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“. 
 

Број:01-23-546 /12                  Замјеник  
18.04.2012.године предсједавајућег 
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р. 
 

353 
 

На основу члана 84. Закона о 
водама („Службене новине Ф БиХ“ бр-
ој: 70/06),  члана  44.ст.2. Закона о вода-
ма  Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
6/10) и члана 100.став 2. Статута Опш-
тине Фоча-Устиколина („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ бр. 8/08), Општинско вијеће 
Општине Фоча-Устиколина, на 26. ре-
довној сједници, одржаној дана 18.04. 
2012.године, донијело је: 
 
 

О Д Л У К У 
о изградњи, кориштењу, заштити, 

одржавању и управљању 
мјесним водоводима, јавним 
бунарима  и јавним чесмама 

  
I  Опште одредбе 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком прописују се: 

начин и услови снабдијевања водом за 
пиће у насељима изван општинског 
центра, врсте и услови за изградњу, 
кориштење, додатна прикључења, за-
штита, одржавање и управљање  мјес-
ним водоводима, јавним  бунарима и 
јавним чесмама.  
 

Члан 2. 
 

Општинске службе, односно уп- 
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рава Општине Фоча-Устиколина, дуж-
не  су  да устроје и воде евиденцију о 
водоводима, бунарима и чесмама из 
члана 1. ове Одлуке, у складу са члан-
ом 55. Закона о водама Босанско-под-
рињског кантона Горажде и да благов-
ремено региструју све промјене од зн-
ачаја за ове објекте. 
 
II  Начин и услови снабдијеваања 
     водом ван општинског центра  
                                                                     

Члан 3. 
 

Грађани, правна лица и преду-
зетници (у даљем тексту: корисници) 
на мјесном подручју снабдијевају се 
водом за пиће и друге потребе захвата-
њем површинских и подземних вода. 

Водоснабдијевање корисника из 
става 1. овог члана врши се кориштењ-
ем природних изворишта и изградњ-
ом одговарајућих објеката за водоснаб-
дијевање. 
                                                             

Члан 4. 
 

Под извориштем за водоснабд-
ијевање у смислу ове Одлуке подразу-
мијева се простор на коме се захвата 
вода ради јавног снабдијевања станов-
ништва водом и то: 

 

- природни извор, 
- дио ријеке, 
- јавна чесма и 
- јавни бунар. 
 
III Врсте објеката и услови за изградњу 
                                                           

Члан 5. 
 

Мјесним водоводом у смислу 
ове Одлуке сматра се водни објекат за 
снабдијевање водом за пиће насеља из- 
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ван општинског центра која нису при-
кључена на јединствену секундарну  
водоводну мрежу општинског водово-
да, а који има заштићено и уређено из-
вориште, каптажу, резервоар и развод-
ну мрежу и служи за снабдијевање  во-
дом за пиће - мање од 500 становника. 
Под мјесним водоводом сматра се и 
објекат за снабдијевање водом викенд-
насеља. 

 
Члан 6. 

 
Јавни бунари у смислу ове Од-

луке су водни објекти,  који обезбјеђују  
сталну хигијенско-санитарну заштиту 
воде од спољашњих штетних утицаја 
(прљавштина споља, атмосферске па-
давине, плављење и слично), са зашти-
ћеним отвором и одговарајућом опре-
мом за захватње воде, а који који служе 
за снабдијевање водом за пиће најмање  
два  домаћинстава у сеоском насељу. 
                                                                

Члан 7. 
 

Јавна чесма је објекат са одго-
варајућом заштитном зоном и одгова-
рајућим уређајима који служе за снаб-
дијевање водом за пиће  пролазника и 
мјештана.  

Јавна чесма мора имати уређај 
за затварање воде, бетонско корито и 
уређен одвод са дренажном јамом. 
 

Члан 8. 
 

Кориштење воде за снабдијева-
ње сеоског становништва водом за 
пиће, санитарне потребе и појење ст-
оке, према  истом редослиједу, има пр-
венство над кориштењем воде за оста-
ле намјене. 

У ванредним (сушним) хидро- 
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лошким приликама, ако то издашност 
или пројектовани капацитети не доз-
вољавају, у смислу потребних количи-
на воде за задовољавање потреба из ст-
ава 1. овог члана, вода се може  корист-
ити искључиво за пиће, све  до норма-
лизације хидролошких прилика или 
измјене пројектованих капацитета. 
                                                       

Члан 9. 
 

Воде које се користе за пиће не 
могу се користити у друге сврхе на на-
чин који би неповољно утицао на кол-
ичину и квалитет воде. 
                                                             

Члан 10. 
 

Забрањена је узурпација извор-
ишта и изградња водних објеката без 
претходно прибављене водне и друге 
техничке документације прописане 
законом  (члан 49. и 50. Закона о вода-
ма Босанско-подринјског кантона  Го-
ражде). 
   

Члан 11. 
 

Изградња или реконструкција 
водних објеката врши се на начин и 
под условима одређеним у издатој во-
дној сагласности. 
                                                            

Иницијативу за реконструкцију 
изграђеног водног објекта ради откла-
њања одређених неправилности у рав-
ноправном и рационалном кориште-
њу воде може покренути мјесна зајед-
ница, група грађана - корисника, као 
и поједини заинтересовани корисни-
ци тог водовода. 

Израду главног пројекта за изг-
радњу односно реконструкцију водн-
их објеката, инвеститор може повјери-
ти само правном лицу овлашћеном   
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односно регистрованом за израду та-
квих пројеката.  

Изграђени односно реконстру-
исани водни објекти пуштају се у рад  
када су испуњени законски услови за 
то. 
                    

Члан 12. 
 

Инвеститори мјесног  водовода 
дужни су да изграде одводне канале и 
прописне дренажне јаме уколико не 
постоји јавна канализација ради прих-
ватања отпадних вода. 

 
Члан 13. 

 
Власник, односно корисник зе-

мљишта, дужан је дозволити инвести-
тору водног објекта или извођачу рад-
ова на изградњи водовода да преко 
његовог земљишта изводи радове, схо-
дно водној сагласности, уколико не по-
стоји оптималније рјешење. 
 

Власник, односно корисник зе-
мљишта, има право на накнаду штете 
изазване извођењем радова из става 
првог овог члана. 
 

Ако заинтересоване стране из 
става првог овог члана не постигну сп-
оразум о утврђивању права службено-
сти и о висини одговарајуће накнаде, 
одлуку о томе доноси суд. 
                                                               
IV  Одржавање и управљање водним  
      објектима 
 

Члан 14. 
 

Инвеститор за изградњу мјесн-
ог водовода може бити општина, мјес-
на заједница или група грађана. 

До доношења закона о комуна- 
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лним дјелатностима на нивоу кантона, 
мјесни водоводи су у власништву фи-
зичких, односно правних лица која су 
их изградила и она брину о управља-
њу тим објектима. 

Ако  су инвеститори  водовода 
Општина или мјесна заједница, оне  
својом одлуком  повјеравају  водовод  
на управљање и кориштење правном 
лицу, у складу са прописима о кому-
налној дјелатности. 
                                                           . 

Члан 15. 
                                                        

Под одржавањем водних објек-
ата подразумијева се њихово одржава-
ње у исправном стању, у смислу техн-
ичке исправности објеката, уређаја и 
водоводне мреже, укључујући и мјер-
ни инструмент потрошача као и обез-
бјеђење хигијенске исправности воде у 
складу са законским и другим подзак-
онским актима која нормативно уређ-
ују ову област. 
                                                             

Члан 16. 
 

Све поправке, реконструкције и 
слично на водним објектима на прим-
арном воду и на главној линији до пр-
икључка корисника, иду на терет сре-
дстава за одржавање и кориштење во-
дних објеката. 

 
Члан17. 

 
Трошкове одржавања водовод-

них инсталација и уређаја од прикљу-
чка корисника на водоводну мрежу 
сноси корисник прикључка  и дужан је 
да се брине о исправности тих инста-
лација и уређаја. 

Корисник прикључка дужан је 
да све кварове на инсталацијама и уре- 
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ђајима из  претходне одредбе отклони 
у што краћем року, а најкасније у року 
од 24 сата од момента настанка квара. 

О кваровима на прикључку ко-
рисник је дужан одмах обавијестити    
лице  коме су повјерени послови упра-
вљања и одржавања водног објекта. 
                                                               

Члан 18. 
 

Сагласност за накнадно прикљ-
учење на мјесни водовод издаје над-
лежни орган, односно служба локалне 
самоуправе за послове водопривредне 
дјелатности. 

Прикључење на изграђени вод-
овод мора се извршити на технички 
исправан начин уз надзор стручног 
лица, при чему се не смију довести у 
неповољан положај постојећи корис-
ници у смислу равноправног и еконо-
мичног кориштења воде. 

Трошкови прикључења на изг-
рађени водовод падају на терет подно-
сиоца захтјева за прикључење. 

 
Члан 19. 

 
Прикључак на изграђени водни 

објекат дозволиће се само уколико ко-
личина  воде,осим  дотадашњих кори-
сника, може задовољити и потребе по-
дносиоца захтјева, те уколико се снаб-
дијевање водом подносиоца захтјева не 
може ријешити на рационалнији и ек-
ономичнији начин. 

 
Члан 20. 

 
Одговорна лица у мјесној зајед-

ници за област водне дјелатности (одб-
ори и др.), укључујући и предсједника 
савјета мјесне заједнице, обавезна су да 
сарађују са општинским органом над- 
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лежним за послове водопривредне дје-
латности, инспекцијским службама и 
другим државним и локалним орга-
нима када то захтијевају интереси рац-
ионалног и равноправног кориштења 
вода. 

Под сарадњом из става 1. овог 
члана подразумијева се достављање 
тражене документације, података, ода-
зивање на позиве органа и служби из 
претходног става и слично. 

 
Члан 21. 

 
Инвеститори, односно корисн-

ици водних објеката, дужни су да изв-
ршавају одлуке, закључке, налоге и др-
уге акте мјесне заједнице.  

У поступку издавања водне са-
гласности за прикључење на изграђе-
ни објекат за водоснабдијевање, мјесна 
заједница даје мишљење без обзира на 
то ко управља тим 
објектом. 
 
V  Кориштење водних објеката 

 
Члан 22. 

 
Расположиве количине воде на 

подручју мјесне заједнице треба кори-
стити на најрационалнији начин, вод-
ећи при томе рачуна да се што већи 
број грађана снабдије потребним кол-
ичинама воде. 

 
Члан 23. 

 
У погледу кориштења објеката 

за водоснабдијевање, право првенства 
имају грађани, правна лица и преду-
зетници који су својим новчаним сре-
дствима и радном снагом изградили 
објекат за водоснабдијевање. 
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Члан 24. 
 

У случају диобе домаћинства 
које је корисник постојећег сеоског во-
довода на два или више нових домаћи-
нстава, нова домаћинства могу корис-
тити воду у новосаграђеном  објекту - 
кући само са постојећег прикључка 
ако не постоји могућност за добијање 
новог прикључка на постојећем водн-
ом објекту. 
 

Члан 25. 
 

Уколико нови корисник из пре-
тходног члана ове одлуке тражи нови 
прикључак, потребно је да прибави 
водну сагласност и водну дозволу те да 
са субјектом који управља мјесним во-
доводом закључи писани уговор о уп-
рављању, кориштењу, одржавању и 
заштити предметног водовода. 
 

Члан 26. 
 

Подносилац захтјева за прикљ-
учење на изграђени водни објекат ду-
жан је да плати инвеститорима одгова-
рајући новчани износ на име накнадн-
ог учешћа у изградњи водног објекта и 
да сноси трошкове прикључења. 

Новчани износ на име накнад-
ног учешћа у изградњи водног објекта 
подразумијева пропорционални рева-
лоризован дио трошкова насталих пр-
иликом изградње предметног водног 
објекта. 

 
Члан 27. 

 
Уколико корисник водног обје-

кта одбије да плати новчани износ на 
име учешћа за изградњу водног обје-
кта или накнаду за кориштење воде,  
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или се не придржава законских одре-
даба и других прописа о рационалном 
кориштењу воде, савјет мјесне заједни-
це, односно инвеститор, може подније-
ти захтјев водном инспектору да извр-
ши искључење таквог корисника са 
предметног водног објекта. 
                                                                

Члан 28. 
 

Власник земљишта на којем се 
налази природни извор има право на 
новчану накнаду за штету која настане 
приликом изградње водних објеката и 
мреже на том извору. 

Накнаду за штету из претходн-
ог става плаћа инвеститор односно ко-
рисници водног објекта. 

 
Члан 29. 

 
Власници кућних водоводних 

инсталација и уређаја прикључених 
на мјесни водовод дужни су исте одр-
жавати у исправном стању и обезбије-
дити њихово стално функционисање. 
 

Члан 30. 
 

Ако се корисник објекта за вод-
оснабдијевање не придржава законс-
ких одредаба о рационалном кориш-
тењу воде или се не придржава одре-
даба ове Одлуке, субјекат који управља 
тим водним објектом, односно група 
корисника тог водног објекта могу по-
днијети захтјев надлежном органу ло-
калне самоуправе за предузимање одг-
оварајућих мјера у правцу отклањања 
тих неправилности. 

Мјере из претходног става овог 
члана су писмено упозорење, а  ако не 
буде ефекта, слиједи  захтјев за интер-
венцију надлежних инспекцијских сл- 
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ужби, ради искључења таквог корисн-
ика са водног објекта. 
 
VI Заштита вода и објеката  
      за водоснабдијевање 
 

Члан 31. 
 

Лица (правна или физичка) ко-
ја  управљају  водним објектом дужна 
су да, сходно одредбама Закона о во-
дама и другим прописима, предузима-
ју и спроводе мјере у циљу заштите из-
воришта од намјерног или случајног 
загађивања и од других утицаја који 
могу неповољно утицати на издашно-
ст изворишта и на здравствену испра-
вност воде.  
 

Члан 32. 
 

Мјесна заједница, односно  ком-
унално предузеће, ако су му пренесене 
одговарајуће надлежности, дужни су 
да се у сарадњи са надлежном грађе-
винском, санитарном и комуналном 
инспекцијом старају о исправности об-
јеката за водоснабдијевање којим упра-
вљају, као и о здравственој исправнос-
ти воде за пиће сагласно грађевинск-
им, санитарним и другим прописима. 
 

Члан 33. 
                                                              

Забрањено је предузимање би-
ло каквих радова или активности у бл-
изини сеоских водовода којима би се 
нарушило искориштавање воде, уста-
новљено водном дозволом за те водне 
објекте. 

Члан 34. 
 

Забрањено је на јавним бунари-
ма и јавним чесмама прање рубља, ку- 
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пање, напајање стоке, прање моторних 
и других возила,  као и сличне радње 
које би могле угрозити здравствену  ис-
правност воде за пиће, односно оште-
ћење инсталација и уређаја. 
 

Члан 35. 
 

Забрањено је неовлаштеним ли-
цима да врше отварање и затварање 
објеката, арматура, инсталација и ост-
алих уређаја на водним објектима и 
мрежи, изузев у случајевима када је то 
неопходно ради спречавања штета ве-
ћих размјера (пуцање цијеви, пожара и 
слично). 
 

Члан 36. 
 

Забрањено је заљевање башти, 
вртова и других пољопривредних по-
вршина водом из  мјесног водовода, ја-
вне чесме и јавног бунара, као и отвар-
ање чесми ради спречавања замрзава-
ња  у зимском периоду.    
                                                         

Члан 37. 
 

Корисници објеката за водосна-
бдијевање мјесног подручја дужни су 
да објекте користе искључиво према 
намјени, утврђеним издатим водним 
актима, те да их штите и чувају од ош-
тећења и уништења и да својим акти-
вним учешћем у томе допринесу њих-
овом уређењу, заштити и одржавању. 
 
VII  Накнада за кориштење вода  
                                                                

Члан 38. 
 

Накнаду за кориштење вода ут-
врђује својом одлуком мјесна заједни- 
ца, а плаћају је сви корисници предме- 
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тног водовода. 

 

Мјесна заједница својом одлук-
ом утврђује висину као и начин и пос-
тупак за обрачунавање и плаћање на-
кнаде из претходног става, с тим што 
не може бити утврђена у износу ниж-
ем  од 60%  од цијене коштања воде ко-
ју плаћају грађани за кориштење воде 
са градског водовода. 
 

На одлуку о утврђивању виси-
не, као и начина и поступка за обра-
чун и наплату накнаде за кориштење 
воде на мјесном подручју сагласност 
даје надлежни орган локалне самоуп-
раве. 
 

Члан 39. 
 

За кориснике мјесног водовода 
који немају водомјере висина накнаде 
за кориштење воде може се утврђива-
ти паушално до испуњења обавеза и 
рокова из члана 45. ове Одлуке. 

 
Члан 40. 

 
Средства од накнаде за кориш-

тење вода уплаћују се на посебан жи-
ро-рачун субјекта који управља пред-
метним водним објектом. 

Средства остварена по овом ос-
нову посебно се евидентирају за сваки 
водовод и могу се користити искључи-
во за одржавање, реконструкцију, сан-
ацију и адаптацију водовода од којег 
су остварена.  
 
VIII  Спровођење Одлуке 
 

Члан 41. 
 

Контролу примјене ове Одлуке 
врши надлежна општинска служба,  
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док се не успостави општинска инспе-
кција.  
                                                          

Члан 42. 
 

Пријаву за непридржавање од-
редаба Ове одлуке могу поднијети:  мј-
есна заједница, инвеститор, група гра-
ђана, као и поједина заинтересована 
лица. 

Пријаву за покретање прекрша-
јног поступка за радње забрањене  ов-
ом Одлуком могу поднијети надлежне 
инспекцијске службе, предузећа, мјес-
на заједница, као и појединци. 
 
IX  Казнене одредбе 

 
Члан 43. 

 
За поступања супротна одред-

бама ове Одлуке, учинилац ће бити 
кажњен према одредбама Закона о 
водама Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
X  Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан 44. 

 
Сеоске водоводе изграђене до 

дана ступања на снагу ове Одлуке, без 
обзира чијим средствима су изграђе-
ни, преузима на даље управљање и од-
ржавање мјесна заједница на чијој те-
риторији се водовод налази, односно 
на чијој територији се водовод корис-
ти, ако те обавезе  уговором не пренесе 
на комунално предузеће.  

Преузимање водних објеката из 
става 1. овог члана, мјесна заједница је 
дужна извршити у року од 6 /шест/ 
мјесеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Број 6 – страна 753 
 

 
Члан 45. 

 
За мјесне водоводе који немају 

водну дозволу или је рок њеног важе-
ња истекао, мјесна заједница ће у року 
од једне године од дана ступања на сн-
агу ове Одлуке прибавити водну дозв-
олу од надлежног органа локалне упр-
аве. 

Преузети водни објекти за које 
се не добије водна дозвола у року из 
става 1. Овог члана  биће стављени ван 
употребе.  
 

Члан 46. 
 

Ова Одлука ступа на снагу  осм-
ог дана од дана доношења, а накнадно 
ће бити објављена у „Службеним нов-
инама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 

Број:01-23-547 /12          Замјеник  
18.04.2012.године            предсједавајућег         
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р. 
 

354 
 

На основу члана 19. став 1. тач-
ка 24. и члана 100. став 2. Статута Оп-
штине Фоча-Устиколина („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, бр. 08/08) те члана 31. Уре-
дбе о јединственој методологији за пр-
оцјену штета од природних и других 
несрећа („Службене новине Федерац-
ије БиХ“, бр. 75/04, 38/06 и 52/09), Оп-
штинско вијеће Општине Фоча-Усти-
колина, на 26. редовној сједници, одр-
жаној дана 18.04.2012.год., д о н о с и : 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању Коначног извјештаја 

о процијењеној штети 
од великих сњежних падавина 

и ниских температура 
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Члан 1. 
 
 Усваја се Коначни извјештај Оп-
штинске комисије за процјену штета 
од природних и других несрећа о пр-
оцијењеној штети од великих сњежних 
падавина и ниских температура, бр. 
02-44-2130-10/09 од 11.04.2012. године. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:01-44-548/12        Замјеник  
18.04.2012.године            предсједавајућег 
Фоча-Устиколина       Шемсо Муслић,с.р. 

04. мај/свибањ 2012 
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