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Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине, одлучујући о захтјеву  
Потпредсједника Федерације Босне и 
Херцеговине за утврђивање уставнос-
ти Закона о платама и накнадама по-
лицијских службеника  Федерације Бо-
сне и Херцеговине, на основу члана IV. 
Ц.10. Устава Федерације Босне и Херц-
еговине, након проведене јавне распр-
аве, на сједници одржаној дана 17.04. 
2012. године, донио је  
 
 

П    Р    Е    С    У    Д    У 
 

Утврђује се да оспорени дио чл-
ана 1. Закона о платама и накнадама 
полицијских службеника Федерације 
Босне и Херцеговине  („Службене нов-
ине Федерације БиХ“, број 45/10) у ди-
јелу који гласи: „те примјена овог за-
кона у кантонима“ и  чл. 31. до 35. Ист-
ог закона, нису у нескладу са Уставом 
Федерације БиХ. 
 

Пресуду објавити у „Службен- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

им новинама Федерације БиХ“ и служ-
беним гласилима кантона. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Потпредсједник Федерације Бо-

сне и Херцеговине (у даљем тексту: 
подносилац захтјева) поднио је 15.12. 
2011. године Уставном суду Федераци-
је Босне и Херцеговине (у даљем текс-
ту: Уставни суд Федерације) захтјев за 
утврђивање уставности дијела члана 1. 
Закона о платама и накнадама поли-
цијских службеника Федерације Босне 
и Херцеговине у дијелу који гласи: 
“примјена овог Закона у кантонима“ и 
поглавља VI. Закона, односно чланова 
31. до 35. истог закона (у даљем тексту: 
оспорени чланови Закона), тврдећи да 
се оспореним  члановима  Закона пов-
рјеђују одредбе члана III.4.а), е) и л) 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не. 

Подносилац захтјева наводи да 
је чланом 1. оспореног Закона пропи-
сано: “Овим законом уређују се плате,  
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платни разреди и коефицијенти за пл-
атне разреде полицијских службеника 
Федерације Босне и Херцеговине, нак-
наде, као и друга питања која се одно-
се на примања полицијских службени-
ка, те примјена овог закона у кантони-
ма“. 

Подносилац захтјева истиче да, 
прописујући  у члану 1. оспореног За-
кона  примјену овог закона у кантони-
ма, директно обавезује кантоне да се 
плате и друге накнаде полицијских сл-
ужбеника кантона регулишу по одре-
дбама федералног закона, што је дета-
љније прописано оспореним чланови-
ма 31. до 35. Закона. Тиме се на неуста-
ван начин преузимају надлежности 
кантона прописане у члану III.4. а), е) 
и л) Устава Федерације Босне и Хер-
цеговине, на који начин се директно 
поврјеђује Устав Федерације Босне и 
Херцеговине. Предложио је да Устав-
ни суд Федерације, након проведеног 
поступка донесе  пресуду којом се утв-
рђује да је одредба  оспореног члана 1. 
Закона у дијелу који гласи: “те примје-
ну овог закона у кантонима, и оспоре-
них чланова 31. до 35. Закона у несаг-
ласности са Уставом Федерације Босне 
и Херцеговине и да престају важити са 
даном објаве пресуде у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“. 

Уставни суд Федерације саглас-
но члану 16. Закона о поступку пред 
Уставним судом Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације БиХ“, број: 6/95 и 37/03) је да-
на 19.12.2011. године, захтјев доставио 
на одговор другој странци у поступку, 
тј. Парламенту Федерације Босне и Хе-
рцеговине -  Представничком дому и 
Дому народа, као доносиоцу оспоре-
ног Закона. Одговор на захтјев није до-
стављен. 

19. јун/липањ 2012. 
 
 
Уставни суд Федерације је по 

захтјеву подносиоца одржао јавну рас-
праву 17.4.2012. године, којој је присус-
твовала Лидија Петриц, као  пуномоћ-
ница подносиоца захтјева, док испред 
Парламента Федерације Босне и Херц-
еговине није приступио нико. 

Пуномоћница подносиоца зах-
тјева је истакла да остаје у цијелости 
код поднесеног захтјева и додала да је 
захтјев поднесен на иницијативу Владе 
Зеничко-добојског кантона, која је рад-
ила анализу потребних средстава по 
нацрту кантоналног закона, који је тр-
ебао бити донесен, у складу са оспоре-
ним чланом 35. федералног закона, ко-
јом приликом су  утврдили да се наме-
ће неодржива финансијска обавеза ка-
нтону, за случај да приступи доноше-
њу кантоналног закона. Слична  ситу-
ација је и са Тузланским кантоном, а 
према њој доступним подацима, једи-
но је  Кантон Средишња Босна/Сред-
њобосански кантон донио Закон о пл-
атама полицијских службеника („Слу-
жбене новине Кантона Средишња Бо-
сна/Средњобосански кантон“, број: 
11/11) који је одступио од начина ут-
врђивања за обрачун плата, како је то 
прописано у федералном закону и пр-
описао да износ основица за обрачун 
плате полицијског службеника утврђу-
је Влада кантона у договору са синди-
катом а у складу са Законом о изврша-
вању буџета Кантона Средишња Бос-
на/Средњобосански кантон и распо-
ложивим средствима у кантону. Пре-
дложила је да се захтјев уважи и донесе 
пресуда како је  предложена у захтјеву.   
 

Уставни суд Федерације је од-
лучио као у тачки 1. изреке ове пресу-
де из сљедећих разлога: 
 



19. јун/липањ 2012. 
 
 
Полазећи од одредби члана IV. 

Ц.10.(2) Устава Федерације Босне и Хе-
рцеговине Уставни суд Федерације ко-
нстатује да је  надлежан да одлучује о 
захтјеву  Потпредсједника Федерације 
Босне и Херцеговине када је  питање 
да ли је  приједлог закона који је усво-
јен у једном дому Парламента или пак 
приједлог закона који је усвојен у оба 
дома, у складу са овим уставом.  

Разматрајући захтјев, Уставни 
суд Федерације је пошао од одредаба 
Поглавља III. Устава Федерације Босне 
и Херцеговине, у којем је  прописана 
подјела овласти између федералне и 
кантоналне власти и Амандмана VIII. 
и CVI. на Устав Федерације Босне и 
Херцеговине, гдје је у  члану III.1. под 
тачком ц) прописано да су у искључи-
вој овласти Федерације „доношење пр-
описа о финансијама и финансијским 
институцијама Федерације и фискал-
на политика Федерације“, док је у  чл-
ану III.2. прописана  заједничка надле-
жност федералне власти и кантона, те 
да је поред осталих заједничких надле-
жности, под тачком е)  прописана заје-
дничка надлежност за „социјалну по-
литику“.  

Чланом III.3.(1) Устава Федера-
ције Босне и Херцеговине прописано 
је да се „према потреби, овласти из чл-
ана III.2 могу испуњавати заједнички 
или засебно или од стране кантона 
координирано од федералне власти“, 
док је ставом (3) овог члана прописано: 
“У испуњавању својих овласти, када је 
ријеч о законима и прописима који су 
обавезујући на цијелом подручју Фе-
дерације, у складу са овим уставом и 
одлукама Парламента Федерације, фе-
дерална власт дјелује поштујући овлас-
ти кантона, специфичну ситуацију у 
појединим кантонима и потребу за  
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фелксибилности у проведби. Федерал-
на власт има право утврђивати поли-
тику и доносити законе у погледу сва-
ке од ових овласти“. 

У конкретном случају, област 
која се уређује оспореним Законом је 
област права из радног односа,  која је-
сте садржајни  дио социјалне политике 
али пошто се њиме  уређује  сегмент 
плата и накнада (полицијских службе-
ника Федерације Босне и Херцеговине 
и кантона), као дио права који произи-
лази из радног односа а исплаћује се 
из буџета Федерације и кантона, зади-
ре у питања прописа о финансијама и 
финансијским институцијама и фиск-
алној политици Федерације и у дире-
ктној је вези са буџетом Федерације, 
што је чланом III.1. тачка д) прописано 
као искључива надлежност Федераци-
је. Због тога није спорно да се Парла-
мент Федерације Босне и Херцеговине 
у склопу вођења законодавне полити-
ке опредијелио, да у складу са потре-
бама и уоченим досадашњим разли-
кама у платама од кантона до кантона, 
ову област уједначено уреди оспорен-
им Законом и на тај начин уклони ди-
скриминацију у платама полицијских 
службеника, чиме оспорени дио члана 
1. Закона у дијелу који гласи: “те при-
мјена овог закона у кантонима“ га  не  
чини  несагласним са Уставом Федера-
ције Босне и Херцеговине. 

Надаље, анализирајући поглав-
ље VI. Закона о платама и  накнадама 
полицијских службеника Федерације 
Босне и Херцеговине, Уставни суд Фе-
дерације је утврдио да се у  оспореним 
чл. 31. до 35. разрађује начин примјене 
оспореног Закона у кантонима, при 
чему је федерална власт, у складу са 
чланом III.3(3) Устава Федерације Бо-
сне и Херцеговине водила рачуна о ка- 
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нтоналним надлежностима, евентуал-
ним различитим ситуацијама у кан-
тонима и потребом за флексибилнос-
ти у провођењу утврђене политике у 
овој области. Због тога је оспореним 
Законом за кантоне прописан  искључ-
иво принципијелни оквир за уређива-
ње овог питања у сваком кантону, пој-
единачно. То илуструје  садржај члана 
31. оспореног Закона којим је пропи-
сано: “Висина и начин остваривања 
плата, накнада, додатака на плату, ко-
ефицијенти и платни разреди полици-
јских службеника у кантоналним ми-
нистартсвима унутрашњих послова, 
утврдит ће се  кантоналним прописом 
који ће садржавати принципе из члана 
4. овог закона и бити у складу са члан-
ом 3., став 2. и чланом 6., 7. и 9. овог За-
кона. Коефицијенти и платни разреди 
из става 1. овога члана везују се  за чин 
који има полицијски службеник“. 

Дакле, кантони су обавезни у 
своје прописе уградити принципе чла-
на 4. оспореног Закона и те прописе 
ускладити са чланом 3. став 2. истог 
закона, којим је  прописано да: “ Влада 
Федерације Босне и Херцеговине ће 
ради несметаног функционисања  орг-
ана власти Федерације за кориснике 
буџета, на који се односи овај закон ут-
врдити јединствен исплатни коефи-
цијент за обрачун плата у одређеном 
постотку за фискалну годину уколико 
то захтијева одржавање макроеконом-
ске стабилности, у складу са Законом о 
буџетима у Федерацији Босне и Херц-
еговине, што је домен фискалне поли-
тике и искључива надлежност Федера-
ције Босне и Херцеговине, прописано 
чланом  III.1. Устава Федерације Босне 
и Херцеговине. 

Оспореним Законом су, такође 
прописани додаци на плату и накнаде  

19. јун/липањ 2012. 
 
 
на уједначен начин за све полицијске 
службенике, с тим што је у оспореном 
члану 34. прописано да висину и нач-
ин остваривања додатака на плату и 
накнаде утврђује влада кантона. На 
крају, чланом 35. оспореног Закона пр-
описана је обавеза кантонима да у ро-
ку од 90 дана од дана доношења оспо-
реног Закона донесу своје одговарају-
ће прописе. 

Очигледно је да из свега наведе-
ног произилази недвосмислен закљу-
чак да је федерална власт имала устав-
ни основ за доношење оспореног Зако-
на, на начин да је у односу на кантоне 
прописала само принципијелни оквир 
у складу са процјеном законодавца да 
постоји потреба да се ова област уреди 
на уједначен начин за све полицијске 
службенике Федерације Босне и Херц-
еговине и кантона. 

Уставни суд Федерације је на 
основу наведеног утврдио да одредба 
члана 1. оспореног Закона у дијелу ко-
ји гласи: “те примјена овог закона у ка-
нтонима“, те оспореним чл. 31. до  35.  
нису у нескладу са Уставом Федера-
ције Босне и Херцеговине. 
 

Ову пресуду Уставни суд Феде-
рације донио је једногласно у саставу : 
мр Ката Сењак, предсједница Суда, 
Сеад Бахтијаревић, Домин Малбашић, 
Александра Мартиновић и мр Фарис 
Вехабовић, судије Суда. 
 
Број:У–36/11                Предсједница 
17.4.2012.год.     Уставног суда Федерације                                                                                    
С а р а ј е в о          Босне и Херцеговине  
          мр Ката Сењак,с.р. 
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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući o zahtjevu  Do- 



19. јун/липањ 2012. 
 
 
predsjednika Federacije Bosne i Hercego-
vine za utvrđivanje ustavnosti Zakona o 
plaćama i naknadama policijskih službe-
nika Federacije Bosne i Hercegovine, na 
temelju članka IV.C.10. Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, nakon provedene 
javne rasprave, na sjednici održanoj dana 
17.4.2012. godine, donio je  
 
 

P    R    E    S    U    D    U 
 

Utvrđuje se  da osporeni  dio čla-
nka 1. Zakona o plaćama  i naknadama 
policijskih službenika Federacije Bosne i 
Hercegovine  („Službene novine Federa-
cije BiH“, broj 45/10) u dijelu koji glasi: 
„te primjena ovog zakona u kantonima“ i  
čl. 31. do 35. istog zakona, nisu u nesuk-
ladnosti sa Ustavom Federacije BiH. 
 

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

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Dopredsjednik Federacije Bosne i 

Hercegovine (u daljnjem tekstu: podnosi-
telj zahtjeva) podnio je 15.12.2011. godine 
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Her-
cegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud 
Federacije) zahtjev za utvrđivanje ustav-
nosti dijela članka 1. Zakona o plaćama i 
naknadama policijskih službenika Fede-
racije Bosne i Hercegovine u dijelu  koji 
glasi: “primjena ovog Zakona u kantoni-
ma“ i poglavlja VI. Zakona, odnosno čla-
naka 31. do 35. istog zakona (u daljnjem 
tekstu: osporeni članci  Zakona ), tvrdeći 
da se osporenim  člancima  Zakona povr-
jeđuju odredbe članka III.4.a), e) i l) Us-
tava Federacije Bosne i Hercegovine. 
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Podnositelj zahtjeva navodi da je 

člankom 1. osporenog Zakona propisano: 
“Ovim zakonom uređuju se plaće, platni 
razredi i koeficijenti za platne razrede 
policijskih službenika Federacije Bosne i 
Hercegovine, naknade, kao i druga pita-
nja koja se odnose na primanja policijskih 
službenika, te primjena ovog Zakona u 
kantonima“. 

Podnositelj zahtjeva ističe da, pro-
pisujući  u članku 1. osporenog Zakona,  
primjenu ovog Zakona u kantonima, di-
rektno obvezuje kantone da se plaće i dr-
uge naknade policijskih službenika kan-
tona reguliraju po odredbama federalnog 
zakona, što je detaljnije propisano ospo-
renim člancima 31. do 35. Zakona. Time 
se na neustavan način preuzimaju nad-
ležnosti kantona propisane u članku III.4. 
a), e) i l) Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine, na koji način se direktno povrje-
đuje Ustav Federacije Bosne i Hercegovi-
ne. Predložio je da Ustavni sud Federa-
cije, nakon provedenog postupka donese  
presudu kojom se utvrđuje da je odredba  
osporenog članka 1. Zakona u dijelu koji 
glasi: “te primjenu ovog zakona u kanto-
nima, i osporenih članaka 31. do 35. Za-
kona u nesuglasnosti sa Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine i da prestaju 
važiti sa danom objave presude u „Služ-
benim novinama Federacije BiH“. 

Ustavni sud Federacije suglasno 
članku 16. Zakona o postupku pred Usta-
vnim sudom Federacije Bosne i Hercego-
vine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 6/95 i 37/03) je dana 19.12.2011. go-
dine zahtjev dostavio na odgovor drugoj 
stranci u postupku, tj. Parlamentu Fede-
racije Bosne i Hercegovine -  Zastupničk-
om domu i Domu naroda, kao  donosite-
lju osporenog Zakona. Odgovor na zah-
tjev nije dostavljen. 
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Ustavni sud Federacije je po zah-
tjevu podnositelja održao javnu raspra-
vu 17.04.2012. godine, kojoj je nazočila  
Lidija Petric, kao opunomoćenica podno-
sitelja zahtjeva, dok ispred Parlamenta 
Federacije Bosne i Hercegovine nije na-
zočio nitko. 

Opunomoćenica podnositelja zah-
tjeva je istakla da ostaje u cijelosti kod 
podnesenog zahtjeva i dodala da je zah-
tjev podnesen na inicijativu Vlade Zeni-
čko-dobojskog kantona, koja je radila an-
alizu potrebnih sredstava po nacrtu kan-
tonalnog zakona, koji je trebao biti done-
sen, sukladno osporenom članku 35. fe-
deralnog zakona, kojom prilikom su  ut-
vrdili da se nameće neodrživa financijska 
obveza kantonu, za slučaj da pristupi 
donošenju kantonalnog zakona. Slična  
situacija je i sa Tuzlanskim kantonom, a 
prema njoj dostupnim podacima, jedino 
je  Kanton Središnja Bosna/Srednjobosa-
nski kanton donio Zakon o plaćama po-
licijskih službenika („Službene novine  
Kantona Središnja Bosna/Srednjobosan-
ski kanton“,broj:11/11) koji je odstupio 
od načina utvrđivanja za obračun plaća, 
kako je to propisano u federalnom zako-
nu i propisao da  iznos osnovica za obra-
čun plaće policijskog službenika utvrđuje 
Vlada kantona u dogovoru sa sindikatom 
a sukladno Zakonu o izvršavanju prora-
čuna Kantona Središnja Bosna/Srednjo-
bosanski kanton i raspoloživim sredstvi-
ma u kantonu. Predložila je da se zahtjev 
uvaži i donese presuda kako je  predlože-
na u zahtjevu.   
 

Ustavni sud Federacije je odlučio 
kao u točki 1. izreke ove presude iz slje-
dećih razloga: 

Polazeći od odredbi članka IV.C. 
10.(2) Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine Ustavni sud Federacije konstatira  

19. јун/липањ 2012. 
 
 
da je nadležan da odlučuje o zahtjevu  
Dopredsjednika Federacije Bosne i Her-
cegovine kada je pitanje, da li je  prijedl-
og zakona koji je usvojen u jednom domu 
Parlamenta ili pak prijedlog zakona koji 
je usvojen u oba doma, sukladan ovom 
ustavu.  

Razmatrajući zahtjev, Ustavni sud 
Federacije je pošao od odredaba Poglav-
lja III. Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine, u kojem je propisana podjela ov-
lasti između federalne i kantonalne vlasti 
i Amandmana VIII. i CVI. na Ustav Fede-
racije Bosne i Hercegovine, gdje je u  čla-
nku III.1. pod točkom c) propisano da su 
u isključivoj ovlasti Federacije „donoše-
nje propisa o financijama i financijskim 
institucijama Federacije i fiskalna politika 
Federacije“, dok je u  članku III.2. propi-
sana  zajednička nadležnost federalne vl-
asti i kantona, te da pored ostalih zajed-
ničkih nadležnosti, pod točkom e) je pro-
pisana zajednička nadležnost za „socijal-
nu politiku“.  

Člankom III.3.(1) Ustava Federaci-
je Bosne i Hercegovine propisano je da se 
„prema potrebi, ovlasti iz članka III.2 
mogu ispunjavati zajednički ili zasebno 
ili od  strane kantona koordinirano od fe-
deralne vlasti“, dok je stavkom (3) ovog 
članka propisano: “U ispunjavanju svojih 
ovlasti, kada je riječ o zakonima i propi-
sima koji su obvezujući na cijelom podru-
čju Federacije, sukladno ovom ustavu i 
odlukama Parlamenta Federacije, federa-
lna vlast djeluje poštujući ovlasti kanto-
na, specifičnu situaciju u pojedinim kan-
tonima i potrebu za fleksibilnosti u pro-
vedbi. Federalna vlast ima pravo utvrđi-
vati politiku i donositi zakone glede sva-
ke od ovih ovlasti“. 

U konkretnom slučaju, oblast koja 
se uređuje osporenim Zakonom je oblast 
prava iz radnog odnosa, koja jeste sadrž- 
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ajni  dio socijalne politike ali pošto se nji-
me uređuje segment plaća i naknada (po-
licijskih službenika Federacije Bosne i 
Hercegovine i kantona), kao dio prava 
koji proizilazi iz radnog odnosa, a ispla-
ćuje se iz proračuna Federacije i kantona, 
zadire u pitanja propisa o financijama i 
financijskim institucijama i fiskalnoj poli-
tici Federacije i u direktnoj je svezi s pro-
računom Federacije, što je člankom III.1. 
točka d) propisano kao isključiva nadlež-
nost Federacije. Stoga nije sporno da se 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovi-
ne u sklopu vođenja zakonodavne poli-
tike opredijelio, da sukladno potrebama i 
uočenim dosadašnjim razlikama u plaća-
ma od kantona do kantona, ovu oblast je-
dnoobrazno uredi osporenim Zakonom i 
na taj način ukloni diskriminaciju u pla-
ćama policijskih službenika, čime ospo-
reni dio članka 1. Zakona u dijelu koji gl-
asi: “te primjena ovog Zakona u kantoni-
ma“ ga  ne  čini  nesuglasnim sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine. 

Nadalje, analizirajući poglavlje 
VI. Zakona o plaćama i naknadama po-
licijskih službenika Federacije Bosne i 
Hercegovine, Ustavni sud Federacije je 
utvrdio da se u osporenim čl. 31. do 35. 
razrađuje način primjene osporenog Za-
kona u kantonima, pri čemu je federalna 
vlast, sukladno članku III.3(3) Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine vodila raču-
na o kantonalnim nadležnostima, even-
tualnim različitim situacijama u kantoni-
ma i potrebom za fleksibilnosti u provo-
đenju utvrđene politike u ovoj oblasti. 
Stoga je osporenim Zakonom za kantone 
propisan isključivo načelni okvir za ure-
đivanje ovog pitanja u svakom kantonu, 
ponaosob. To ilustrira  sadržaj članka 31. 
osporenog Zakona kojim je  propisano: 
“Visina i način ostvarivanja plaća, nak-
nada, dodataka na plaću, koeficijenti i pl- 
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atni razredi policijskih službenika u ka-
ntonalnim ministarstvima unutarnjih po-
slova, utvrdit će se kantonalnim propis-
om koji će sadržavati načela iz članka 4. 
ovog zakona i biti sukladni članku 3., sta-
vak 2. i članku 6., 7. i 9. ovog Zakona. Ko-
eficijenti i platni razredi iz stavka 1. ovo-
ga članka vezuju se  za čin koji ima poli-
cijski službenik“. 

Dakle, kantoni su obvezni u svoje 
propise ugraditi načela članka 4. ospore-
nog Zakona i te propise usuglasiti sa čla-
nkom 3. stavak 2. istog zakona, kojim je  
propisano da: “Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine će radi nesmetanog funkcio-
niranja  organa vlasti Federacije za koris-
nike proračuna, na koji se odnosi ovaj 
Zakon utvrditi jedinstven isplatni koefici-
jent za obračun plaća u određenom pos-
totku za fiskalnu godinu ukoliko to zah-
tijeva održavanje makroekonomske stabi-
lnosti, sukladno Zakonom o proračunima 
u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je 
domen fiskalne politike i isključiva nad-
ležnost Federacije Bosne i Hercegovine, 
propisano člankom III.1. Ustava Federa-
cije Bosne i Hercegovine. 

Osporenim Zakonom su, takođe 
propisani dodaci na plaću i naknade na 
jednoobrazan način za sve policijske slu-
žbenike, s tim što je u osporenom članku 
34. propisano da visinu i način ostvariva-
nja dodataka na plaću i naknade utvrđuje 
vlada kantona. Na kraju, člankom 35. os-
porenog Zakona propisana je obveza ka-
ntonima da u roku od 90 dana od dana 
donošenja osporenog Zakona donesu sv-
oje odgovarajuće propise. 

Očigledno je da iz svega navede-
nog proizilazi nedvojben zaključak da je 
federalna vlast imala ustavni temelj za 
donošenje osporenog Zakona, na način 
da je u odnosu na kantone propisala sa-
mo načelni okvir sukladno procjeni zako- 
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nodavca da postoji potreba da se ova ob-
last uredi na jednoobrazan način za sve 
policijske službenike Federacije Bosne i  
Hercegovine i kantona. 

Ustavni sud Federacije je na teme-
lju navedenog utvrdio da odredba članka 
1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: 
“te primjena ovog zakona u kantonima“, 
te osporenim čl. 31. do  35. nisu u nesuk-
ladnosti sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine. 
 

Ovu presudu Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: mr. 
Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Ba-
htijarević, Domin Malbašić, Aleksandra 
Martinović i mr. Faris Vehabović, suci 
Suda. 
 

Broj:U–36/11                     Predsjednica 
17.04.2012.god.       Ustavnog suda Federacije                                                                                            
S a r a j e v o              Bosne i Hercegovine  
            mr.Kata Senjak,s.r. 
 

432 
 

Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući o zahtjevu  Pot-
predsjednika Federacije Bosne i Hercego-
vine za utvrđivanje ustavnosti Zakona o 
platama i naknadama policijskih službe-
nika  Federacije Bosne i Hercegovine, na 
osnovu člana IV.C.10. Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, nakon provedene 
javne rasprave, na sjednici održanoj dana 
17.04.2012. godine, donio je  
 
 

P    R    E    S    U    D    U 
 

Utvrđuje se da osporeni dio člana 
1. Zakona o platama i naknadama poli-
cijskih službenika Federacije Bosne i Her-
cegovine („Službene novine Federacije 
BiH“, broj 45/10) u dijelu koji glasi: „te  
primjena ovog Zakona u kantonima“ i   

19. јун/липањ 2012. 
 
 
čl. 31. do 35. istog Zakona, nisu u neskla-
du sa Ustavom Federacije BiH. 

Presudu objaviti u „Službenim no-
vinama Federacije BiH“ i službenim gla-
silima kantona. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Potpredsjednik Federacije Bosne i 

Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac 
zahtjeva) podnio je 15.12.2011.godine Us-
tavnom sudu Federacije Bosne i Hercego-
vine (u daljem tekstu: Ustavni sud Fede-
racije) zahtjev za utvrđivanje ustavnosti 
dijela člana 1. Zakona o platama i nakna-
dama policijskih službenika Federacije 
Bosne i Hercegovine u dijelu  koji glasi: 
“primjena ovog Zakona u kantonima“ i 
poglavlja VI. Zakona, odnosno članova 
31. do 35. istog Zakona (u daljem tekstu: 
osporeni članovi Zakona), tvrdeći da se 
osporenim  članovima  Zakona povrjeđu-
ju odredbe člana III.4.a), e) i l) Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine. 

Podnosilac zahtjeva navodi da je 
članom 1. osporenog Zakona propisano: 
“Ovim zakonom uređuju se plate, platni 
razredi i koeficijenti za platne razrede 
policijskih službenika Federacije Bosne i 
Hercegovine, naknade, kao i druga pita-
nja koja se odnose na primanja policijskih 
službenika, te primjena ovog Zakona u 
kantonima“. 

Podnosilac zahtjeva ističe da, pro-
pisujući u članu 1. osporenog Zakona pri-
mjenu ovog Zakona u kantonima,  direk-
tno obavezuje kantone da se plate i druge 
naknade policijskih službenika kantona 
regulišu po odredbama federalnog zako-
na, što je detaljnije propisano osporenim 
članovima 31. do 35. Zakona. Time se na 
neustavan način preuzimaju nadležnosti 
kantona propisane u članu III.4. a), e) i l)  
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,  
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na koji način se direktno povrjeđuje Ust-
av Federacije Bosne i Hercegovine. Pre- 
dložio je da Ustavni sud Federacije, na-
kon provedenog postupka donese  presu-
du kojom se utvrđuje da je odredba  osp-
orenog člana 1. Zakona u dijelu koji glasi: 
“te primjenu ovog zakona u kantonima, i 
osporenih članova 31. do 35. Zakona u 
nesaglasnosti sa Ustavom Federacije Bos-
ne i Hercegovine i da prestaju važiti sa 
danom objave presude u „Službenim no-
vinama Federacije BiH“. 

Ustavni sud Federacije saglasno 
članu 16. Zakona o postupku pred Ustav-
nim sudom Federacije Bosne i Hercego-
vine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 6/95 i 37/03) je dana 19.12.2011. 
godine, zahtjev dostavio na odgovor dru-
goj stranci u postupku, tj. Parlamentu Fe-
deracije Bosne i Hercegovine -  Predstav-
ničkom domu i Domu naroda, kao  dono-
siocu osporenog Zakona. Odgovor na za-
htjev nije dostavljen. 

Ustavni sud Federacije je po zah-
tjevu podnosioca  održao javnu raspravu 
17.04.2012. godine, kojoj je prisustvovala  
Lidija Petric, kao  punomoćnica podnosi-
oca zahtjeva, dok ispred Parlamenta Fed-
eracije Bosne i Hercegovine nije pristupio 
niko. 

Punomoćnica podnosioca zahtje-
va je istakla da ostaje u cijelosti kod pod-
nesenog zahtjeva i dodala da je zahtjev 
podnesen na inicijativu Vlade Zeničko-
dobojskog kantona, koja je radila analizu 
potrebnih sredstava po nacrtu kantona-
lnog zakona, koji je trebao biti donesen, u 
skladu sa osporenim članom 35. Federal-
nog zakona, kojom prilikom su utvrdili 
da se nameće neodrživa finansijska oba-
veza kantonu, za slučaj da pristupi dono-
šenju kantonalnog zakona. Slična  situaci-
ja je i sa Tuzlanskim kantonom, a prema  
njoj dostupnim podacima, jedino je  Kan- 
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ton Središnja Bosna/Srednjobosanski ka-
nton donio Zakon o platama policijskih  
službenika („Službene novine Kantona 
Središnja Bosna/Srednjobosanski kant-
on“, broj:11/11) koji je odstupio od nači-
na utvrđivanja za obračun plata, kako je 
to propisano u federalnom zakonu i pro-
pisao da  iznos osnovica za obračun plate 
policijskog službenika utvrđuje Vlada ka-
ntona u dogovoru sa sindikatom a u skla-
du sa Zakonom o izvršavanju budžeta 
Kantona Središnja Bosna/Srednjobosans-
ki kanton i raspoloživim sredstvima u 
kantonu. Predložila je da se zahtjev uvaži 
i donese presuda kako je  predložena u 
zahtjevu.   
 

Ustavni sud Federacije je odlučio 
kao u tački 1. izreke ove presude iz slje-
dećih razloga: 

Polazeći od odredbi člana IV.C.10. 
(2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovi-
ne Ustavni sud Federacije konstatuje da 
je nadležan da odlučuje o zahtjevu Pot-
predsjednika Federacije Bosne i Hercego-
vine kada je pitanje da li je prijedlog zak-
ona koji je usvojen u jednom domu Par-
lamenta ili pak prijedlog zakona koji je 
usvojen u oba doma, u skladu sa ovim 
ustavom.  

Razmatrajući zahtjev, Ustavni sud 
Federacije je pošao od odredaba Poglav-
lja III. Ustava Federacije Bosne i Hercego-
vine, u kojem je propisana podjela ovlasti 
između federalne i kantonalne vlasti i 
Amandmana VIII. i CVI. na Ustav Fede-
racije Bosne i Hercegovine, gdje je u  čla-
nu III.1. pod tačkom c) propisano da su u 
isključivoj ovlasti Federacije „donošenje 
propisa o finansijama i finansijskim insti-
tucijama Federacije i fiskalna politika Fe-
deracije“, dok je u  članu III.2. propisana  
zajednička nadležnost federalne vlasti i  
kantona, te da je pored ostalih zajednič- 
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kih nadležnosti, pod tačkom e)  propisa-
na zajednička nadležnost za „socijalnu  
politiku“.  

Članom III.3.(1) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine propisano je da se 
„prema potrebi, ovlasti iz člana III.2 mo-
gu ispunjavati zajednički ili zasebno ili 
od strane kantona koordinirano od fede-
ralne vlasti“, dok je stavom (3) ovog čla-
na propisano: “U ispunjavanju svojih ov-
lasti, kada je riječ o zakonima i propisima 
koji su obavezujući na cijelom području 
Federacije, u skladu sa ovim ustavom i 
odlukama Parlamenta Federacije, federa-
lna vlast djeluje poštujući ovlasti kanto-
na, specifičnu situaciju u pojedinim kan-
tonima i potrebu za felksibilnosti u pro-
vedbi. Federalna vlast ima pravo utvrđi-
vati politiku i donositi zakone u pogledu 
svake od ovih ovlasti“. 

U konkretnom slučaju, oblast koja 
se uređuje osporenim Zakonom je oblast 
prava iz radnog odnosa,  koja jeste sadrž-
ajni  dio socijalne politike ali pošto se nji-
me uređuje  segment plata i naknada (po-
licijskih službenika Federacije Bosne i 
Hercegovine i kantona), kao dio prava 
koji proizilazi iz radnog odnosa a ispla-
ćuje se iz budžeta Federacije i kantona, 
zadire u pitanja propisa o finansijama i 
finansijskim institucijama i fiskalnoj poli-
tici Federacije i u direktnoj je vezi sa bu-
džetom Federacije, što je članom III.1. ta-
čka d) propisano kao isključiva nadlež-
nost Federacije. Zbog toga nije sporno da 
se Parlament Federacije Bosne i Herce-
govine u sklopu vođenja zakonodavne 
politike opredijelio, da u skladu sa potre-
bama i uočenim dosadašnjim razlikama 
u platama od kantona do kantona, ovu 
oblast ujednačeno uredi osporenim Zak-
onom i na taj način ukloni diskriminaciju 
u platama policijskih službenika, čime 
osporeni dio člana 1. Zakona u dijelu koji  

19. јун/липањ 2012. 
 
 
glasi: “te primjena ovog zakona u kanto- 
nima“ ga  ne  čini  nesaglasnim sa Ustav- 
om Federacije Bosne i Hercegovine. 

Nadalje, analizirajući poglavlje 
VI. Zakona o platama i naknadama poli-
cijskih službenika Federacije Bosne i He-
rcegovine, Ustavni sud Federacije je utvr-
dio da se u osporenim čl. 31. do 35. razra-
đuje način primjene osporenog Zakona u 
kantonima, pri čemu je federalna vlast, u 
skladu sa članom III.3(3) Ustava Federa-
cije Bosne i Hercegovine vodila računa o 
kantonalnim nadležnostima, eventualn-
im različitim situacijama u kantonima i 
potrebom za fleksibilnosti u provođenju 
utvrđene politike u ovoj oblasti. Zbog to-
ga je osporenim Zakonom za kantone pr-
opisan isključivo principijelni okvir za 
uređivanje ovog pitanja u svakom kanto-
nu, pojedinačno. To ilustruje  sadržaj čla-
na 31. osporenog Zakona kojim je propi-
sano: “Visina i način ostvarivanja plata, 
naknada, dodataka na platu, koeficijenti i 
platni razredi policijskih službenika u ka-
ntonalnim ministartsvima unutrašnjih 
poslova, utvrdit će se  kantonalnim prop-
isom koji će sadržavati principe iz člana 
4. ovoga Zakona i biti u skladu sa članom 
3., stav 2. i članom 6., 7. i 9. ovog Zakona. 
Koeficijenti i platni razredi iz stava 1. 
ovoga člana vezuju se  za čin koji ima po-
licijski službenik“. 

Dakle, kantoni su obavezni u svo-
je propise ugraditi principe člana 4. ospo-
renog Zakona i te propise uskladiti sa čl-
anom 3. stav 2. istog Zakona, kojim je  pr-
opisano da: “Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine će radi nesmetanog funkcio-
nisanja  organa vlasti Federacije za kori-
snike budžeta, na koji se odnosi ovaj Za-
kon utvrditi jedinstven isplatni koefici-
jent za obračun plata u određenom pos-
totku za fiskalnu godinu ukoliko to zah- 
tijeva održavanje makroekonomske stabi- 
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lnosti, u skladu sa Zakonom o budžetima 
u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je  
domen fiskalne politike i isključiva nad-
ležnost Federacije Bosne i Hercegovine, 
propisano članom III.1. Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine. 

Osporenim Zakonom su, takođe 
propisani dodaci na platu i naknade na 
ujednačen način za sve policijske službe-
nike, s tim što je u osporenom članu 34. 
propisano da visinu i način ostvarivanja 
dodataka na platu i naknade utvrđuje vl-
ada kantona. Na kraju, članom 35. ospo-
renog Zakona propisana je obaveza kan-
tonima da u roku od 90 dana od dana do-
nošenja osporenog Zakona donesu svoje 
odgovarajuće propise. 

Očigledno je da iz svega navede-
nog proizilazi nedvosmislen zaključak da 
je federalna vlast imala ustavni osnov za 
donošenje osporenog Zakona, na način 
da je u odnosu na kantone propisala sa-
mo principijelni okvir u skladu sa procje-
nom zakonodavca da postoji potreba da 
se ova oblast uredi na ujednačen način za 
sve policijske službenike Federacije Bos-
ne i Hercegovine i kantona. 

Ustavni sud Federacije je na osno-
vu navedenog utvrdio da odredba člana 
1. osporenog Zakona u dijelu koji glasi: 
“te primjena ovog Zakona u kantonima“, 
te osporenim čl. 31. do 35. nisu u neskla-
du sa Ustavom Federacije Bosne i Herce-
govine. 

Ovu presudu Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu : mr. 
Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Ba-
htijarević, Domin Malbašić, Aleksandra 
Martinović i mr. Faris Vehabović, sudije 
Suda. 
 

Broj:U–36/11                      Predsjednica 
17.04.2012.god.       Ustavnog suda Federacije                                                                                     
S a r a j e v o                Bosne i Hercegovine                                                                         
             mr.Kata Senjak,s.r. 
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На основу члана 33. Устава Бос-
анско - подрињског кантона Горажде  
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 и 5/03)  и чланова 106, 108. и 196. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 10/08), Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на сједници одржаној 19.06.2012. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОТВРЂИВАЊУ ВЛАДЕ 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

 
 Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде потврђује Владу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де у сљедећем саставу:  
 
1. АЛИЈА БЕГОВИЋ – премијер 

                                      Кантона,  
2. ЕМИР ХОДОВИЋ –  министар за 

                                      привреду, 
3. ЗИЈАД БРИГА –  министар за  

                               борачка питања, 
4. БРАНКА ШЕКАРИЋ – министар 

за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице, 

5. ЈАСМИН  САДИКОВИЋ –  мини-
стар за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине, 

6. МУХИДИН ПЛЕХ –   министар за 
                                         финансије, 

7. НУСРЕТ СИПОВИЋ –  министар  
                   за унутрашње послове, 
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8. АЛМА ДЕЛИЗАИМОВИЋ – мин-
истар за образовање, науку, кул-
туру и спорт,  

9. РАДМИЛА ЈАНКОВИЋ –  мини-
стар за правосуђе, управу и радне 
односе. 

 
Члан 2. 

 
 Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде преузима дужност дан-
ом потврђивања. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће се објави-
ти у  „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. Ступа-
њем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука број: 01-05-121/11 од 24.  
фебруара 2011. године. 
 

Број:01-05-500/12        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
19.06.2012.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е              Назиф Уручи,с.р. 
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На основу члана 33. Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, број: 8/98/, 
10/00 и 5/03“) и чланова 12. и 194.  став 
2. Пословника Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 10/08),  а у вези 
са актом Клуба посланика Странке де-
мократске акције Горажде, број: 09-06-
01/12 од 19. јуна 2012. године,  предсје-
давајући Скупштине Босанско-подри-
њског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

19. јун/липањ 2012. 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИМЕНОВАЊУ КАНДИДАТА  

ЗА  ПРЕМИЈЕРА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 Именујем  кандидата за преми-
јера  Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, прим. др. АЛИЈУ БЕГОВИЋА. 
 

Члан 2. 
 
 Ову Одлуку објавити у „Служб-
еним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
 

Број:01-05-494/12        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
19. јуна 2012.године        СКУПШТИНЕ 
      Г о р а ж д е              Назиф Уручи,с.р.  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 57. редовној 
сједници, одржаној дана 17.05.2012.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања 

у иностранство – Црна Гора 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се Кустурица Мини, 
директору Агенције за приватизацију, 
и Халиловић Алији, замјенику канто- 
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налног праобраниоца, да изврше слу-
жбено путовање у Црну Гору – Подго-
рица, ради присуства главној распра-
ви у предмету П.бр. 519/11, који се во-
ди пред Основним судом у Подгорици 
против предузећа МГИП «Дрина» д.д. 
Горажде. 
 

Службено путовање ће се обав-
ити 31. маја 2012.године са службеним 
возилом Босанско-подрињског канто-
на Горажде и возачем Херак Ешефом. 
 

Члан 2. 
 
 Трошкови путовања падају на 
терет органа у коме су запослена лица 
из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–49-691/12                П Р Е М И Ј Е Р 
17.05.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 4/12), а 
у складу са Програм утрошка средста-
ва 614300 – „Текући трансфери непро-
фитних организација“, Влада Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде, на 
својој 61. редовној сједници, одржаној  
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дана 29.05.2012.године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за одржавање  редовне Скупштине 
Организације породица шехида  

и палих бораца и Савеза добитника 
највећих ратних признања  БПК 

Горажде за 2012. годину 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.600,00 КМ  за одржавање 
редовне Скупштине Организације по-
родица шехида и палих бораца и Са-
веза добитника највећих ратних приз-
нања са простора Босанско – подрињ-
ског кантона  Горажде за 2012. годину 
и то: 
 

- Организација породица шехида и 
погинулих бораца БПК Горажде  
износ  од  800,00 КМ, 

- Савез добитника највећих ратних 
признања БПК Горажде  износ  од  
800,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско - подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300 - Те-
кући трансфери непрофитних орга-
низација. 
                                                                    

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на: 
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- Организација породица шехида и 

палих бораца жиро-рачун број: 199 
0540005249539, отворен код ШПАР-
КАСЕ банке филијала Горажде, 

- Савез добитника највећих ратних 
признања са простора БПК Гораж-
де жиро-рачун број:19905400058847 
92, отворен код ШПАРКАСЕ банке 
филијала Горажде. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

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

Број:03–14-721/12     П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 4/12), а 
у складу са Програмом утрошка сред-
става са економског кода 614300 - „Те-
кући трансфери непрофитних орга-
низација“ («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр 
ој: 6/12),  Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 61. редовној 
сједници, одржаној дана 29.05.2012.го-
дине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 

19. јун/липањ 2012. 
 
 

за Пројекат побољшања статуса 
борачких популација за мјесец мај 

2012.  године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.200,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачке по-
пулације у 2012.години за мјесец мај. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Савезу РВИ « Синови Дрине» Го-
ражде, на жиро-рачун број: 199054000 
5249733, отворен код ШПАРКАСЕ бан-
ке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број: 03–14-720/12       П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012.године           Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде“ број: 4/12), а 
у складу са Програмом  утрошка сред-
става са економског кода 614300 - „Те-
кући трансфери непрофитних орга-
низација“ («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», бр-
ој: 6/12), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 61. редовној 
сједници, одржаној дана 29.05.2012.го-
дине, д о н о с и:    
 
 

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

мај 2012. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 7.205,00 КМ на име помо-
ћи за рад удружења борачких попула-
ција за мјесец  мај 2012.године, и то: 
 

- Савез РВИ БПК  
“Синови Дрине” Горажде    1.720,00 

- Организација ПШиПБ  
БПК Горажде         1.720,00 

- Савез добитника највећих  
ратних признања БПК  
Горажде                                        840,00 

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде         1.200,00 

- Удружење  
”Свјетлост Дрине”                     700,00 
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- Удружење Ветерана рата,  
ЗБ, ПЛ          1.025,00 

 

Одобрана средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитних органи-
зација – Трамсфер удружења грађа-
на. 
 

Члан 2. 
 

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

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

 

- СРВИ „Синови Дрине“ Горажде:  
      1990540005249733 – ШПАРКАСЕ 

- Организација ПШиПБ БПК 
Горажде:     1011400000324239  - ПБС 

- Савез ДНРП «Златни љиљани»: 
      1990540005884792  - ШПАРКАСЕ    

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБиХ: 1610300004930021  -  
                          Раифаизен               

- Удружење „Свјетлост Дрине“  
      1990540006546332  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ 
                      1011400055939189  - ПБС  

 
Члан 3. 

 

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

Број:03–14-719/12       П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012.године     Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 4/12), а 
у складу са Програмом утрошка сре-
дстава 614300 – „Текући трансфери не-
профитних организација„  («Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде» број: 6/12), Влада Боса-
нско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 61. рдовној сједници, одржан-
ој дана 29.05.2012.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 650,00 КМ на име финан-
сирања трошкова за учешће екипе  РВИ 
на Државном првенству у стрељаштву, 
које ће да се одржи у Зеници 26.05. 
2012.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско - подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300- Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама – Спортске манифеста-
ције РВИ (Савез за спорт РВИ). 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 

19. јун/липањ 2012. 
 
 
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун  
Савеза за спорт и рекреацију инвалида 
БПК Горажде на број:1990540006144655, 
отворен код ШПАРКАСЕ банке Гора-
жде. 
 

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:03–14-718/12       П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012.године     Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03) и Закона о извршењу Буџета 
Босанско - подрињског кантона Гора-
жде („Службене новине Босанско – по-
дрињског кантона Горажде“, број:4/12) 
и Програма утрошка средстава са кода 
614200 – „Текући трансфери поједин-
цима“ (БОР–003) („Службене новине 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде“, број: 6/12),  Влада Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
61. редовној сједници, одржаној дана 
29.05.2012.године, д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име накнаде трошкова  
за легализацију  изграђеног 

стамбеног објекта припадника 
борачке популације 



19. јун/липањ 2012. 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у укупном износу од                   
1.800,00 (словима: једна хиљада осам 
стотина) КМ на име накнаде трошко-
ва легализације бесправно изграђеног 
стамбеног објекта припадника борач-
ке популације на простору Босанско – 
подрињског кантона Горажде, у појед-
иначном износу како слиједи: 
 

Р
/
Б 

Презиме (име оца) име УКУПНО: 

1. Обарчанин (Таиб) Бећир 1.800,00 

УКУПНО: 1.800,00 

 
Одобрена средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614200 – 
Текући трансфери појединцима – 
БОР 003 (помоћ у стамбеном збриња-
вању). 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на депозитни рачун Општи-
не Горажде број: 1610000092630161, вр-
ста прихода 7222435, отворен код Раи-
фаизен банке д.д. Сарајево, филијала 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и  
Министарство за борачка питања Бос-
анско – подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде“. 
        

Број:03–14-722/12                П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012.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 кантна 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде»  број: 
5/03), члана 35. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско – подрињског кантона 
Горажде за 2012.годину («Службене но-
вине Босанско - подрињског кантона 
Горажде», број: 4/12), Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 61. редовној сједници, одржаној да-
на 29.05.2012.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку опреме 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Управи полиције МУП-а БПК  Гора-
жде да, у складу са Планом набавке ст-
алних средстава Управе полиције за 
буџетску 2012.годину, број:07/I-14-1528 

/12 од 16.05.2012.године, изврши наба-
вку: 
 

- Канцеларијске опреме   
у износу до           13.000,00 КМ 

- Електронске  
и фотографске 
опреме  
у износу до              1.000,00 КМ 

- Специјалне опреме 
(полицијска опрема)  
у износу до             6.000,00 КМ 
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- Остале опреме  

(уређаји)     
у износу до                 700,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
 Средства потребна за реализа-
цију Одлуке, у укупном износу од 
20.700,00 КМ, обезбијеђена су у Буџету 
Управе полиције Министарства за ун-
утрашње послове Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде за 2012. годину, 
економски код 821300 - Набавка опре-

ме. Набавку опреме обављати у складу 
са Законом о јавним набавкама Босне 
и Херцеговине. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Управа полиције Министарст-
ва за унутрашње послове БПК Гораж-
де и Министарство за финансије Боса-
нско – подрињског кантона Горажде, 
свако из своје надлежности. 
 

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:03–14-717/12               П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 14. Закона о оснивању  

19. јун/липањ 2012. 
 
 
Јавне установе „Дом за стара и изнемо-
гла лица“ Горажде („Службене новине 
Босанско - подрињског кантона Гора-
жде“, број: 10/97), Влада Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, на својој  
61. редовној сједници, одржаној дана  
29.05.2012. године,  д о н о с и: 

 
 

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

ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Управног одбора ЈУ 
„Дом за стара и изнемогла лица“  Гор-
ажде, како слиједи: 
 

1. Џемаил Поповић  - предсједник, 
2. Емир Обарчанин  - члан, 
3. Нихад Крашић  - члан, 
4. Вахид  Мирвић   - члан, 
5. Аида  Муловић         - члан. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–05-724/12                П Р Е М И Ј Е Р                                                            
29.05.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде”, број:  



19. јун/липањ 2012. 
 
 
5/03), члана 14. Закона о оснивању Ја-
вне установе „Дом за стара и изнемо-
гла лица“ Горажде („Службене новине 
Босанско - подрињског кантона Гора-
жде“, број: 10/97) и члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације БиХ („Слу-
жбене новине Федерације БиХ, број: 
34/03),  Влада Босанско - подрињског 
кантона Горажде, на својој 61. редовној 
сједници, одржаној дана  29.05. 2012. 
године,  д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника 

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

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Именују се предсједник и чла-
нови Управног одбора ЈУ „Дом за ста-
ра и изнемогла лица“ Горажде, како 
слиједи: 
 

1. Џемаил Поповић  - предсједник, 
2. Емир Обарчанин   - члан, 
3. Нихад Крашић  - члан, 
4. Вахид  Мирвић   - члан, 
5. Аида Муловић       - члан. 
             

Члан 2. 
 

Именовање  из члана  1. Рјеше-
ња  је привременог карактера и врши 
се на период до 60 (шездесет) дана, од-
носно до коначног именовања у скла-
ду са Законом. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–05-725/12     П Р Е М И Ј Е Р 
29.05. 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 30. Закона  о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 5/04 и 6/09), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 61. редовној сједници, од-
ржаној дана 29.05.2012.год.,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о упису ученика  у припремни 

разред и први разред 
Основне музичке школе “Авдо 

Смаиловић” Горажде за школску 
2012/13. годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђује се број 
одјељења и број ученика који ће се уп-
исати у припремни и први разред Ос-
новне музичке школе “Авдо Смаилов-
ић” Горажде у школској 2012/13. Годи-
ни.  
 

Члан 2. 
 
 У припремни разред уписаће се 
једно одјељење са укупно 30 ученика.  
 У први разред уписаће се 30 уч-
еника.  
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Члан 3. 
 

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:03-38-715/12                П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012. 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 61. редовној 
сједници, одржаној дана 29.05.2012. го-
дине,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
годишње чланарине Скупштини 
европских регија за 2012. годину 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средста-

ва у износу од 3.005,00 ЕВРА, на име 
плаћања годишње чланарине Скупшт-
ини европских регија за 2012. годину. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 613 900 – Уго-
ворене услуге и друге посебне услуге. 

19. јун/липањ 2012. 
 
 

Средства уплатити на сљедећи рачун: 
 

BENEFICIARY:  
Assemblee des regions d´Europe 
NºCpte 010010003745044567 
CCM STRASBOURG ST JEAN 
2 rue du Maire Kuss – BP79 
F-67000 STRASBOURG 
BIC-Swift: CMCI FR 2A 
IBAN: FR76 1027 8010 0100 0374 5044 567 
 

PAYMENT DETAILS: MEMBERSHIP 
DUES 2012 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-730/12                П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 61. редовној 
сједници, одржаној дана 29.05.2012. го-
дине,  д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о додјели мекиња у количини  

од 2.250 кг и ломљеног зрна  
у количини 450 кг фармерима  

са подручја БПК Горажде 
 

Члан 1. 
 

Додјељује се 2.250 кг мекиња и  



19. јун/липањ 2012. 
 
 
450 кг ломљеног зрна из Дирекције ро-
бних резерви фармерима са подручја 
БПК  Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Расподјелу извршити према пр-
иложеном списку, који је саставни дио 
ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Дирекција робних резерви Бо-
санско – подрињског кантона Горажде. 
 

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:03-14-713/12                П Р Е М И Ј Е Р 
 29.05.2012. године           Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 61. редовној 
сједници, одржаној дана 29.05.2012 го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања 
у иностранство – Република Србија 

 

Члан  1. 
 

 Одобрава се Радној групи за из- 
раду Закона о непрофитном станова- 
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њу службено путовање у иностранство 
– Република Србија, ради студијске 
посјете граду Крагујевац, у организа-
цији ЦРС-а, за сљедећа лица: 
1. Божидар Семиз, министар за урба-

низам, просторно уређење и заш-
титу околине, 

2. Азра Куљух, министрица за соци-
јалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице, 

3. Ахмед Шуња, директор Кантона-
лног стамбеног фонда, 

4. Мухамед Хаџић, Министарство за 
социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице, 

5. Фахрудин Форто, Министарство за 
социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице, 

6. Сафет Стархонић, Министарство 
за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице, 

7. Сабина Хаџовић, Министарство за 
урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине, 

8. Сеад Џаферовић, Министарство за 
урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине. 

 

 Службено путовање ће се оба-
вити  у периоду од 07. до 08.06.2012. го-
дине. 
 Организатор сноси све трошко-
ве за реализацију ове посјете. 
 

Члан  2. 
 

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

Број:03-49-726/12       П Р Е М И Ј Е Р 
 29.05.2012. 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˝, бр. 
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плаће 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 плаће намјештеника у 
кантоналним органима државне служ-
бе (˝Службене новине Босанско – под-
рињског кантона Горажде˝, број:11/07), 
Влада Босанско - подрињског кантона 
Горажде, на својој 61. редовној сједни-
ци, одржаној дана 29.05.2012. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плаћу   

и накнаде за топли оброк 
за мјесец МАЈ 2012. године 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се основица за плаћу 

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

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- 

19. јун/липањ 2012. 
 
 
есец МАЈ 2012.године у износу од  8,00 

КМ по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-728/12                П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 61. редовној 
сједници, одржаној дана 29.05.2012.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања 

у иностранство – Црна Гора 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се Премијеру Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, Фр-
ашто Емиру, као и министрима у Вла-
ди Босанско – подрињског кантона Го-
ражде, Имамовић Демиру и Аџем Џе-
ваду, службено путовање у Црну Гору 
– Подгорица, ради разговора на Уни-
верзитету у Подгорици, а везано за мо-
гућност студирања на даљину. 
 

Службено путовање ће се оба- 



19. јун/липањ 2012. 
 
 
вити од 29. до 31.05.2012. године са слу-
жбеним возилом Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде и возачем Меркез 
Едином. 
 

Члан 2. 
 

 Трошкови путовања падају на 
терет органа у коме су запослена лица 
из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-49-743/12                П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

450 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
5/03), те на основу  члана 77. став 6. За-
кона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 10/11),  
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 62. редовној сједни-
ци, одржаној дана 08.06.2012. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о упису ученика у први разред 

средњих школа за школску 
 2012/2013. годину 

 

I 
 

Овом се Одлуком утврђује број  
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одјељења која се планирају уписати у 
школској 2012/2013. години у јавним 
установама средњег образовања на пр-
остору Босанско – подрињског канто-
на Горажде, како слиједи:  
 
1. МСШ “Енвер Поздеровић” 

Горажде 
 

a) Гимназија   2 одјељења 
b) Економски техничар   
      смјер финансијско 
      рачуноводствени ЕУ  
      ВЕТ програм              1 одјељење 
c) Пољопривредни техничар  

ЕУ ВЕТ програм  1 одјељење 
 
2. СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде 
 

a) Машинска струка:  
    

- машински техничар  
за компјутерско  
управљање машинама  
- ЦНЦ                            1 одјељење 

- машински техничар 
 – конструктор  
на рачунару – ЦНЦ         1 одјељење 

   
b) Хемијска струка       

хемијски техничар  
– микробиолог  1 одјељење 

c) Саобраћајна струка 
саобраћајни техничар  
друмског смјера  1 одјељење 

d) Електротехничка  
Струка електротехничар 
– телекомуникација 1 одјељење 

e) Медицинска струка   
санитарно-еколошки 
техничар                           1 одјељење 

 

3. ССШ “Џемал Биједић” Горажде 
  

a) текстилна струка:  
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- кројач  - III степен 1 одјељење 
- текстилни техничар  

– конфекционар  
Текстила – IV степен 1 одјељење 

b) Машинска струка  
     - оператер на ЦНЦ 
     - алатним машинама  
       III степен                            1 одјељење 
c) Грађевинска струка: 
      - тесар, армирач  
      - III степен               1 одјељење 
d) Административна струка:  

- пословноправни  
техничар - IV степен       1 одјељење 

 

II 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли, а накнадно ће објавити у “Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”. 
           

Број:03–38-778/12               П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2012.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 чланом 18. Закона 
о оснивању Јавне установе „Дом за ста-
ра и изнемогла лица“ Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде'', број: 10/97 и 2/12),  
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 62. редовној сједни-
ци, одржаној дана 08.06.2012. године,  
д о н о с и : 
 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  

19. јун/липањ 2012. 
 
 

Управног одбора ЈУ „Дом за стара  
и изнемогла лица“ Горажде, број: 

60/2012 од  30.05.2012.године,  
о приједлогу избора директора ЈУ 
„Дом за стара и изнемогла лица“ 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде даје сагласност на Од-
луку Управног одбора ЈУ „Дом за ста-
ра и изнемогла лица“ Горажде, број: 60 
/2012 од 30.05.2012. године о приједло-
гу избора Хреља Елведина, дипл. оец, 
за  директора ЈУ „Дом за стара и изне-
могла лица“ Горажде. 
 

Члан 2. 
 

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:03–05-779/12                П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2012.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 8. Закона о имовини Бос-
анско - подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 5/11), а у 
вези са Закључком Скупштине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде  број: 
01-23-448/12 од 30.05.2012. године, Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 62. редовној сједници, од-
ржаној дана 08.06.2012.године, д о н о с и: 



19. јун/липањ 2012. 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о  усвајању Плана о измјенама  

и допунама Плана располагања 
непокретном и покретном 
имовином за 2011. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде усваја  
План о измјени и допуни Плана рас-
полагања непокретном и покретном 
имовином која се не користи за 2011. 
годину. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је Пл-
ан о измјени и допуни Плана распола-
гања непокретном и покретном имов-
ином која се не користи за 2011. годи-
ну. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа  на  снагу  да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Босанско – подрињског кан-
тона Горажде, а накнадно ће да се обј-
ави у „Службеним новинама  Босанско 
– подрињског  кантона Горажде“. 
                              

Број: 03-23-780/12               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
08.06.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

452а) 
 

На основу члана 8. Закона о им-
овини Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 5 
/11) и  члана 24.  Закона  о Влади Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде“ број: 5/03), а у 
вези са Закључком Скупштине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде  број: 
01-23-448/12 од 30.05.2012. године, Вла-
да  Босанско – подрињског  кантона  
Горажде,  на својој 62.  редовној сједни-
ци, одржаној дана  08.06.2012. године,  
д о н о с и: 
 

 
ПЛАН О ИЗМЈЕНАМА  
И ДОПУНАМА ПЛАНА  

РАСПОЛАГАЊА 
НЕПОКРЕТНОМ И ПОКРЕТНОМ 

ИМОВИНОМ КОЈА СЕ НЕ КОРИСТИ 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Овим Планом врше се измјене 

и допуне Плана располагања непокре-
тном и покретном имовином која се не 
користи за 2011.годину („Службене но-
внине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 7/11 и 12/12) тако што 
се у члану 7. ( Специфични критерији 
за сваки ЛОТ) наведеног Плана број 
радника у ЛОТ-овима 3, 4 и 7 у оквиру 
редовног располагања и у оквиру рас-
полагања путем специјалне погодбе 
умањује за 60% и умањује се вриједно-
ст имовине, те исти гласи:  
 

Члан 7: 
 

(Специфични критерији за сваки 
ЛОТ) 

 
Критерији за располагање имо-

вином за сваки појединачни ЛОТ деф-
инисани су како слиједи:  
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 ЛОТ ЛОТ БР.3. 

 
НАЗИВ 

Објекат ''118'' са економск-
им двориштем и вагом 

 Површина земљишта (м2)  1.206 

 Површина објекта (м2)  3.426 

РБР ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА 
РЕДОВНО РА-
СПОЛАГАЊЕ 

СПЕЦИЈА-
ЛНА 

ПОГОДБА 

1. Планирани број радних мјеста  14 32 

2. Минимална инвестициона улагања 915.043 1.464.069 

3. Вријеме планираног инвестиционог улагања      

3.1. Почетак 6 мјесеци 3 мјесеца 

3.2. Крај 24 мјесеца 18 мјесеци 

4. Динамика отварања нових радних мјеста     

4.1. До 12 мјесеци након потписивања уговора 10% 10% 

4.2. До 24 мјесеца након потписивања уговора 50% 70% 

4.3. До 36 мјесеци након потписивања уговора 100% 100% 

5. Значај  за економски развој кантона     

5.1. Нова индустрија или нове технологије Предност Предност 

5.2. Повезаност са локалном привредом Предност Предност 

5.3. Користи за локалну заједницу Предност Предност 

6. Почетна цијена 185.946 (-) 

 ЛОТ ЛОТ БР.4. 

 
НАЗИВ 

Цементара – хала клинкера 
са Управном зградом цеме-
нтаре и еко. двориштем 

 Површина земљишта (м2)  8.258 

 Површина објекта (м2)  3.433  

РБР ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА 
РЕДОВНО 

РАСПОЛАГА-
ЊЕ 

СПЕЦИЈА-
ЛНА 

ПОГОДБА 

1. Планирани број радних мјеста  26 46 

2. Минимална инвестициона улагања 1.781.314 2.850.103 

3. Вријеме планираног инвестиционог улагања      

3.1. Почетак 6 мјесеци 3 мјесеца 

3.2. Крај 24 мјесеца 18 мјесеци 

4. Динамика отварања нових радних мјеста     

4.1. До 12 мјесеци након потписивања уговора 10% 10% 

4.2. До 24 мјесеца након потписивања уговора 50% 70% 
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4.3. До 36 мјесеци након потписивања уговора 100% 100% 

5. Значај  за економски развој кантона     

5.1. Нова индустрија или нове технологије Предност Предност 

5.2. Повезаност са локалном привредом Предност Предност 

5.3. Користи за локалну заједницу Предност Предност 

6. Почетна цијена 408.802 (-) 

 
 

 ЛОТ ЛОТ БР.7. 

 
НАЗИВ 

Складиште амонијумнитр-
ата са економским двориш-
тем 

 Површина земљишта (м2)  970 

 Површина објекта (м2)  1781 

РБР ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈА 
РЕДОВНО 

РАСПОЛАГА
ЊЕ 

СПЕЦИЈА-
ЛНА 

ПОГОДБА 

1. Планирани број радних мјеста  11 22 

2. Минимална инвестициона улагања 527.143 843.429 

3. Вријеме планираног инвестиционог улагања      

3.1. Почетак 6 мјесеци 3 мјесеца 

3.2. Крај 24 мјесеца 18 мјесеци 

4. Динамика отварања нових радних мјеста     

4.1. До 12 мјесеци након потписивања уговора 10% 10% 

4.2. До 24 мјесеца након потписивања уговора 50% 70% 

4.3. До 36 мјесеци након потписивања уговора 100% 100% 

5. Значај  за економски развој кантона     

5.1. Нова индустрија или нове технологије Предност Предност 

5.2. Повезаност са локалном привредом Предност Предност 

5.3. Користи за локалну заједницу Предност Предност 

6. Почетна цијена (КМ) 511.093,50 (-) 

 
 

Члан 2. 
 

 Остале одредбе Плана распола-
гања непокретном и покретном имов-
ином која се не користи за 2011. годи-
ну („Службене новнине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број:7/11 и 

12/12) се не мијењају и исте остају на 
снази. 

Раније започети а неокончани 
поступци, рјешаваће се у складу са ов-
им Планом и исти остаје на снази све 
до доношења Плана располагања неп-
окретном и покретном имовином која  
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се не користи за 2012. годину. 
 

Члан 3. 
 

План о измјенама и допунама 
Плана располагања непокретном и по-
кретном имовином која се не користи 
за 2011. годину ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће  се објави-
ти у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
    

Број:03-23–780-1/12            П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2012.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

453 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614200-Текући трансфери поједи-
нцима број: 03-14-615-1/12, Влада Боса-
нско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 62. редовној сједници, одржа-
ној дана 08.06.2012.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају је-
днократне новчане помоћи како слије-
ди: 
 

 - Туруља Мунири у износу од 
200,00 КМ, због тешке социјално-еко-
номске ситуације. 

19. јун/липањ 2012. 
 
 

  Средства уплатити на рачун 
број: 137-620-6004020119, отворен код 
Моја банка Горажде. 
 - Ћатовић Алми у износу од 
200,00 КМ, због тешке социјално-екон-
омске ситуације. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1610000000000011, отворен код Ра-
ифаизен банке, филијала Горажде. 

- Перла Узеиру у износу од 
200,00 КМ, због тешке социјално-еко-
номске ситуације. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1990546054687810, отворен код 
Шпаркасе банке Горажде. 

- Пезо Мехмеду у износу од 
200,00 КМ, на име трошкова за лијечење. 
 Средства уплатити на трансак-
цијски рачун број: 1325002011266581, 
отворен код НЛБ банке филијала Гор-
ажде. 

- Бардак Темими у износу од 
200,00 КМ, због течке социјално-еко-
номске ситуације. 

Средства уплатити на рачун бр-
ој: 1610300000000093 09-30-05495-2, отв-
орен код Раифаизен банке, филијала 
Горажде. 

- Шиндра Хајру у износу од 
200,00 КМ, због тешке социјално-еко-
номске ситуације. 

Средства уплатити на рачун бр-
ој: 1325002003115768, отворен код НЛБ 
банке, филијала  Горажде. 
 - Бардак Исмету, у износу од 
200,00 КМ, на име трошкова лијечења. 
Средства уплатити на рачун број: 132 
5002011067149, отворен код НЛБ банке, 
филијала Горажде. 
 - Пјано Алмиру у износу од 
200,00 КМ,  на име трошкова лијечења 
ужег члана породице. 
 Средства уплатити на текући 
рачун (КМ) на име Пјано Самре број:  



19. јун/липањ 2012. 
 
 
1019010015161, отворен код Привредне 
банке д.д. Сарајево, филијала Горажде. 
 - Корјенић Кадрији, у износу 
од 200,00 КМ, на име трошкова лијече-
ња. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој:101-140-60007309-50, отворен код Пр-
ивредне банке д.д. Сарајево, филијала 
Горажде. 
 - Узуновић Шиди  у износу од 
200,00  КМ, на име трошкова лијечења. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој:1610300000000093, 09-30-04940-8 отво-
рен код Раифаизен банке, филијала 
Горажде. 
 - Рамовић Мевли у износу од 
200,00, због тешке социјално-економс-
ке ситуације. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој:1613000034584338, отворен код Раи-
фаизен банке, филијала Горажде. 
 - Масло Изету у износу од 
200,00 КМ, на име трошкова за лијече-
ње ужег члана породице. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој:1610300000000093, 09-30-05128-9, отв-
орен код Раифаизен банке, филијала 
Горажде. 
 - Јахић Урфети у износу од 
200,00 КМ, због тешке социјално-еко-
номске ситуације. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1020000000000023, отворен код 
УНИОН банке, експозитура Горажде. 
 - Чарапић Драгољубу  у износу 
од 200,00 КМ, на име трошкова за ли-
јечење. 
 Средства уплатити на рачун б-
ој: 137-000-00000000-80/041585-29-61606-
620, отворен код Моја банка д.д. 
 - Ајановић Шевали у износу 
од 200,00 КМ, због тешке социјално-ек-
ономске ситуације. 
 Средства уплатити на рачун бр- 
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ој:101-140-60566123-59, отворен код Пр-
ивредне банке д.д. Сарајево, филијала 
Горажде. 
 - Пашовић Хасану у износу од  
200,00 КМ, због тешке социјално-еко-
номске ситуације. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој: 1325002009018218, отворен код НЛБ 
банке, филијала Горажде. 
 - Уљар Војку у износу од  200,00 

КМ, због тешке социјално-економске 
ситуације. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој:5501081127533595, отворен код НОВЕ 
банке  Фоча. 
 - Скакавац Страју у износу од  
200,00 КМ, због тешке социјално-еко-
номске ситуације. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој:5550028115761194, отворен код НОВЕ 
банке  Источно Сарајево. 
 - Чоло Асиму у износу од 200,00 

КМ, на име трошкова за лијечење. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој:600612000211-65875, отворен код Шп-
аркасе банке, филијала Горажде. 
 - Шушко Сенади у износу од  
200,00 КМ, због тешке економско-соц-
ијалне ситуације. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој:1990546055122952, отворен код Шпа-
ркасе банке, филијала Горажде. 
 - Колаковић Ребији у износу 
од 200,00 КМ, на име трошкова за лије-
чење. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој: 093005824-3, отворен код Раифаизен 
банке, филијала Горажде. 
 - Ристановић Ранки у износу 
од 200,00 КМ, на име трошкова за лије-
чење. 
 Средства уплатити на број пар-
тије:031002958261, отворен код Раифа-
изен банке, филијала Горажде. 
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Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 - Текући транс-
фери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-795/12               П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2012.године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

454 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Владе Босанско – подр-
ињског кантона Горажде, са економск-
ог кода «Текући трансфери непрофит-
ним организацијама», број: 03-14-616-
1/12, Влада Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 62. редовној 
сједници, одржаној дана 08.06.2012.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Одјељењу дјеце са посебним 
образовним  потребама 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства  

19. јун/липањ 2012. 
 
 
у износу од 2.940,00 КМ ЈУ ОШ «Фах-
рудин Фахро Башчелија» Горажде – 
одјељењу дјеце са посебним образовн-
им потребама, на име организовања 
екскурзије у Неум у трајању од 4 (че-
тири) дана. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке се заду-
жује Министарство за финансије, а ср-
едства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, економски код 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организа-
цијама. 
 Средства уплатити на рачун от-
ворен код Привредне банке Сарајево 
д.д. Сарајево, филијала Горажде, број: 
101-140-00000016-17, број рачуна: 10-
1901-002228-2, власник рачуна: водит-
ељ одјељења дјеце са посебним образо-
вним потребама, Един Драковац. 
 

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:03–14–790/12               П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2012. 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 ГРАЂАНА 
ЗБОР РУКОМЕТНИХ СУДИЈА БОСА-
НСКО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ- 



19. јун/липањ 2012. 
 
 
бене 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 од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-17/1998 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂ-
АНА ЗБОР РУКОМЕТНИХ СУД-
ИЈА БОСАНСКО – ПОДРИЊСК-
ОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена назива удружења, 
тако што се назив удружења: УДР-
УЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗБОР РУКО-
МЕТНИХ СУДИЈА БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОР-
АЖДЕ, мијења и нови назив удру-
жења је: УДРУЖЕЊЕ ЗБОР РУКО-
МЕТНИХ СУДИЈА БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГО-
РАЖДЕ. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена скраћеног назива 
удружења, тако што се скраћени 
назив удружења: УГ  ЗБОР РУКО-

МЕТНИХ СУДИЈА мијења и нови 
скраћени назив удружења је: ЗРС 
БПК ГОРАЖДЕ. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за  
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правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута удружења, 
јер је на сједници Скупштине удру-
жења, одржаној дана 06.01.2012. го-
дине, донесен нови Статут са сље-
дећим програмским циљевима и  
дјелатностима: 

 
- Подмлађивање и школовање 

младог судијског кадра; 
- Учешће у организовању сист-

ема такмичења на подручју 
Босанско – подрињског канто-
на Горажде. 

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

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана 06.02.2012. године.  

 
6. Удружење дјелује на подручју Бо-

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗБОР 

РУКОМЕТНИХ СУДИЈА БОСАНСКО 
– ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРА-
ЖДЕ уписано је у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за пра-
восуђе, управу и радне односе, дана 
04.08.1998. године, под регистарским 
бројем Р-I-17/1998 у прву књигу Реги-
стра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-10/12 
од 01.02.2012. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗБОР РУКОМЕТ- 
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НИХ СУДИЈА БОСАНСКО – ПОДРИ-
ЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ за упис 
у Регистар  промјене назива и скраћен-
ог назива удружења и промјену Стату-
та.  

Уз захтјев је приложена  Одлука  
број:01-1/12 од 06.01.2012. године, о пр-
омјени назива и скраћеног назива удр-
ужења, Одлука број: 02-1/12 од 06.01. 
2012. године о доношењу новог Стату-
та и Записник са сједнице Скупштине. 
  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 Рје-
шења. Тужба се подноси у два исто-
вјетна примјерка и уз исту се прила-
же ово Рјешење у оригиналу или пр-
епису. 
 

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

Накнада за упис промјена удру-
жења у Регистар удружења у износу  

19. јун/липањ 2012. 
 
 
од 100,00 КМ уплаћена  је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде“, број:14/11) и 
доказ о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Број:УП-1:05-05-10/12     М И Н И С Т А Р 

06.02.2012.године.        Радмила Јанковић,с.р. 

     Г о р а ж д е 

 

456 
 

 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЛОВАЧКО 
ДРУШТВО „ГРЕБАК“ ФОЧА – УСТИ-
КОЛИНА, на основу члана 33. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и: 

 
 

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

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде, под регистарским 
бројем Р-I-1/1997 у прву књигу Ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ 
ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ГРЕБАК“  
ФОЧА – УСТИКОЛИНА. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова органа 
управљања, јер су на сједници Ску-
пштине удружења, одржаној дана 
22.04.2012. године, именовани чла-
нови Скупштине, Извршног одбо- 
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ра, Надзорног одбора и Дисципли-
нског суда удружења. Избором но-
вих чланова органа управљања пр-
естаје мандат члановима органа 
управљања који су изабрани на сје-
дници Скупштине удружења одр-
жаној дана 27.11.1996. године и 
15.08.2009. године. 

 

3. Упис промјене из тачке 2. диспози-
тива овог Рјешења извршен је дана 
28.05.2012. 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 ЛОВАЧКО ДРУ-

ШТВО „ГРЕБАК“ ФОЧА – УСТИКО-
ЛИНА   уписано  је у Регистар удруже-
ња, који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе, да-
на 20.01.1997. године, под регистарск-
им бројем Р-I-1/1997 у прву књигу Ре-
гистра. 

Дана 25.08.2009. године изврше-
не су сљедеће промјене: промјена наз-
ива и скраћеног назива удружења, пр-
омјена лица овлаштених за заступање 
и представљање удружења  и промјена 
Статута. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-37/12 
од 21.05.2012. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ГРЕ-
БАК“ ФОЧА - УСТИКОЛИНА  за упис 
у Регистар  промјене Статута.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
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број: 44-I/12 од 22.04.2012. године, о 
избору органа управљања 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 препи-
су. 
 

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

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

Број:УП-1:05-05-37/12  М И Н И С Т А Р 
28.05.2012.године     Радмила Јанковић,с.р.                                           
     Г о р а ж д е 
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИ 
КЛУБ „ЈАХОРИНА“ ПРАЧА, на осно-
ву члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фед-
ерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-2/1997 у прву књигу Регист-
ра уписано је УДРУЖЕЊЕ ФУДБ-
АЛСКИ КЛУБ „ЈАХОРИНА“ ПР-
АЧА. 

 

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 27.04.2012.го-
дине, донесен нови Статут са сљед-
ећим програмским циљевима и дје-
латностима: 

 

- Остваривање врхунских спор-
тских резултата; 

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

- Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

- Рад са сениорским, јуниорск-
им, кадетским и дјечијим се-
лекцијама и на тај начин оку-
пљање већег броја заинтере-
сованих за бављење спортом; 
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- Представљање и афирмација 

Кантона, Ф БиХ и државе Бо-
сне и Херцеговине на домаћ-
им, односно међународним та-
кмичењима; 

- Обучавање; 
- Планирање и вођење физичк-

ог вјежбања; 
- Организовање спортских при-

према и такмичења; 
- Изнајмљивање опреме и обје-

ката; 
- Послови стручног оспособља-

вања, усавршавања и инфор-
мисања. 

 
3. Упис промјене из тачке 2. диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана 
25.05.2012. године.  

 
4. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско – подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства, стиче својство правног 
лица, чији надзор над врши  надле-
жни кантонални орган у чије под-
ручје спада праћење стања у облас-
ти  на коју се  односи дјелатност уд-
ружења. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛ-
УБ „ЈАХОРИНА“ ПРАЧА  уписано  је 
у Регистар удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе, дана 17.03.1997. године, 
под регистарским бројем Р-I-2/1997 у 
прву књигу Регистра. 

Дана 20.10.2005. године изврше-
на је промјена лица овлаштених за зас-
тупање и представљање удружења. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-38/12 
од 24.05.2012.године, обратило се УД- 
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РУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЈАХО-
РИНА“ ПРАЧА за упис у Регистар  
промјене Статута удружења.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број:02/12 од 27.04.2012. године, о до-
ношењу новог Статута, Записник са сј-
еднице Скупштине удружења и Стат-
ут 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 ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

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

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

Број:УП-1:05-05-38/12     М И Н И С Т А Р 
25.05.2012.године         Радмила Јанковић,с.р.                                           
      Г о р а ж д е 
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву УДРУЖЕЊА НОГОМЕТНИ 
КЛУБ „ДРИНА“ ГОРАЖДЕ, на основу 
члана 33. Закона о удружењима и фо-
ндацијама (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско – подрињског кан-
тона Горажде, под регистарским 
бројем Р-I-21/1997 у прву књигу Ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ 
НОГОМЕТНИ КЛУБ „ДРИНА“ 
ГОРАЖДЕ. 

 

2. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена назива удружења, 
тако што се назив удружења: УДР-
УЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ „ДР-
ИНА“ ГОРАЖДЕ мијења и нови 
назив удружења је: УДРУЖЕЊЕ 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ДРИНА“ 
ГОРАЖДЕ. 

 

3. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за  
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правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена скраћеног назива 
удружења, тако што се скраћени на-
зив удружења: НК „ДРИНА“ ГО-
РАЖДЕ, мијења и нови скраћени 
назив удружења је: ФК „ДРИНА“ 
ГОРАЖДЕ. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање удру-
жења, тако што Дрљевић Мирсаду 
– предсједнику Управног одбора 
удружења, престаје овлаштење за 
заступање и представљање удруже-
ња, а ново лице овлаштено за заст-
упање и представљање удружења 
је Међусељац Амел – предсједник 
Управног одбора удружења. 

 
5. 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 24.05.2012. го-
дине, донесен нови Статут са сљед-
ећим програмским циљевима и дј-
елатностима: 

 

- Остваривање врхунских спор-
тских резултата; 

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

- Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

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

- Представљање и афирмација 
општине Горажде, кантона, Ф 
БиХ и државе Босне и 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. 

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

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана 01.06.2012. године.  

 
7. Удружење дјелује на подручју Бо-

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ  

КЛУБ „ДРИНА“ ГОРАЖДЕ  уписано  
је у Регистар удружења, који се води 
код Министарства за правосуђе, упра-
ву и радне односе, дана 02.09.1997. го-
дине, под регистарским бројем Р-I-21 
/1997  у прву књигу Регистра. 

Дана 12.10.2009. године изврше-
не су сљедеће промјене: промјена наз- 
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ива и скраћеног назива удружења, пр-
омјена сједишта удружења и промјена 
Статута. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-68/12 
од 28.05.2012.године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ „ДРИ-
НА“ ГОРАЖДЕ за упис у Регистар  пр-
омјене назива и скраћеног назива уд-
ружења, промјене лица овлаштених за 
заступање и представљање удружења 
и промјене Статута удружења.  

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број:25-05/12 од 24.05.2012. године,  о 
промјени назива и скраћеног назива 
удружења, Одлука број:26-05/12 од 24. 
05.2012. године,  о разрјешењу предсје-
дника Управног одбора клуба, Одлука 
број:27-05/12 од 24.05.2012. године, о 
именовању предсједника Управног од-
бора клуба, Одлука о усвајању новог 
Статута удружења и Записник са сјед-
нице  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 услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удружењ-
има и фондацијама (“Службене нови-
не Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
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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 ка-
нтона Горажде“, број:17/04,9/07,14/08 
и 2/12) и доказ о њеној уплати налази 
се у спису предмета. 
 

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

Број:УП-1:05-05-68/12 М И Н И С Т А Р 
01.06.2012.године     Радмила Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО РЕТАРДИ-
РАНИМ  ОСОБАМА  БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 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 ка-
нтона Горажде, под регистарским 
бројем Р-I-27/1997 у прву књигу Ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГР-
АЂАНА ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО  
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РЕТАРДИРАНИМ ОСОБАМА БО-
САНСКО – ПОДРИЊСКОГ КАН-
ТОНА ГОРАЖДЕ. 
 

2. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена назива удружења, 
тако што се назив удружења: УДР-
УЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ПОМОЋ 
МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИМ  
ОСОБАМА БОСАНСКО – ПОДР-
ИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
мијења и нови назив удружења је: 
УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МЕН-
ТАЛНО РЕТАРДИРАНИМ ОСО-
БАМА БОСАНСКО – ПОДРИЊ-
СКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, а ск-
раћени назив удружења је:УМРО 
БПК  ГОРАЖДЕ. 

 

3. Уписује се у Регистар удружења,  
који  се  води  код Министарства за 
правосуђе, управу и радне  односе  
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена предсједника Ску-
пштине удружења, тако што се Ем-
ира Хоџић, предсједник Скупшт-
ине удружења, разрјешава  дужно-
сти, а ново  лице именовано за пре-
дсједника Скупштине удружења 
је: Расим Лигата, а за допредсједн-
ика удружења именује се Вахид 
Мршо. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне  односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова органа уп-
рављања, јер су на сједници Скуп-
штине удружења, одржаној дана 
07.06.2012. године, именовани чла- 
нови Скупштине и Управног одбо- 

19. јун/липањ 2012. 
 
 
ра удружења. 

 
5. 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 уд-
ружења, одржаној дана 07.06.2012. 
године, донесен нови Статут са сљ-
едећим програмским циљевима, дј-
елатностима и задацима: 

 

- Потиче проучавање проблем-
атике особа са менталном рет-
ардацијом и чланова њихових 
породица, посебно на подруч-
ју заштите, рехабилитације, 
здравствене заштите, запошљ-
авања и становања и подузима 
мјере за њено ефикасно рје-
шавање; 

- Прати, анализира и залаже се 
за примјену закона и прописа 
којима се уређује заштита и 
друга права ментално ретар-
дираних особа и чланова њих-
ових породица; 

- Предлаже надлежним држав-
ним органима и тијелима дон-
ошење закона, прописа и мје-
ра за унапређење правног и 
социјалног положаја особа са 
менталном ретардацијом и чл-
анова њихових породица; 

- Припрема и уређује извјеш-
таје, статистичке и друге по-
казатеље до којих долази ток-
ом праћења примјене закона и 
прописа; 

- Ствара услове за задовољава-
ње спортско – рекреативних, 
културних и других потреба 
ментално ретардираних особа  
и чланова њихових породица; 



19. јун/липањ 2012. 
 
 

- Усклађује активности својих 
удружења, усмјерава их на ме-
ђусобну сарадњу  и предлаже 
задатке и акције од заједнич-
ког интереса; 

- Прикупља и распоређује хума-
нитарну помоћ за своје члано-
ве; 

- Судјелује у акцијама у склопу 
обиљежавања Међународног 
дана инвалида, те подстиче 
активности и пригодне мани-
фестације особа са менталном 
ретардацијом; 

- Сарађује са државним, локал-
ним, самоуправним и управн-
им тијелима, стручним служ-
бама и установама, развија са-
радњу  са другим сродним уд-
ружењима у земљи, те срод-
ним међународним удружењ-
има у питањима од значаја за 
рјешавање проблематике мен-
тално ретардираних особа и 
чланова њихових породица; 

- Обавља и друге послове веза-
не за провођење политике на 
том подручју. 

 

6. Упис промјена из тачки 2, 3, 4. и 5.  
диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана 12.06.2012. године.  

 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ПО- 

Број 9 – страна 1051 
 
 
МОЋ МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИМ  
ОСОБАМА БОСАНСКО – ПОДРИЊ-
СКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ  уписано  
је у Регистар удружења, који се води 
код Министарства за правосуђе, упра-
ву и радне односе, дана 01.11.1997. го-
дине, под регистарским бројем Р-I-27 
/1997  у прву књигу Регистра. 

Дана 02.03.2004. године изврш-
ена је промјена лица овлаштених за за-
ступање и представљање удружења 

Захтјевом број: УП-1:05-05-44/12 
од 08.06.2012. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ПОМОЋ МЕ-
НТАЛНО РЕТАРДИРАНИМ ОСОБА-
МА БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КА-
НТОНА ГОРАЖДЕ  за упис у Регистар  
промјене назива удружења, промјене  
предсједника и чланова Скупштине 
удружења, промјене чланова Управн-
ог одбора удружења и  промјене Ста-
тута. 

Уз захтјев је приложена  Одлука  
број: 03-06/12 од 07.06.2012. године, о 
промјени назива удружења, Одлука бр-
ој:05-06/12 од 07.06.2012. године, о име-
новању допредсједника удружења, Од-
лука број:06-06/12 од 07.06.2012.годи-
не, о именовању нових чланова Скуп-
штине удружења, Одлука број:06-06/12 
од 07.06.2012.године, о именовању но-
вог и разрјешењу старог предсједника 
Скупштине удружења, Статут удруже-
ња 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  
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као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на осно-
ву чланова 11. и 15. Закона о админис-
тративним таксама („Службене нови-
не Босанско–подрињског кантона Го-
ражде“, 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 пре-
дмета. 
 

Број:УП-1:05-05-44/12  ПО ОВЛАШТЕЊУ 
12.06.2012.године         МИНИСТРА 
      Г о р а ж д е  Асим Плакало,с.р. 
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
ОБОЉЕЛИХ ОД ЦЕРЕБРАЛНЕ ДЈЕ-
ЧИЈЕ ПАРАЛИЗЕ, на основу члана 33. 
Закона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), д о н о с и: 

19. јун/липањ 2012. 
 

 
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-20/1998 у прву књигу Ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГР-
АЂАНА ОБОЉЕЛИХ ОД ЦЕРЕ-
БРАЛНЕ ДЈЕЧИЈЕ ПАРАЛИЗЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена назива удружења, 
тако што се назив удружења: УД-
РУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ОБОЉЕЛИХ 
ОД ЦЕРЕБРАЛНЕ ДЈЕЧИЈЕ ПА-
РАЛИЗЕ мијења и нови назив уд-
ружења је: УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕ-
ЛИХ ОД ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИ-
ЗЕ И ДИСТРОФИЈЕ БОСАНСКО 
– ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГО-
РАЖДЕ. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена скраћеног назива 
удружења, тако што се скраћени 
назив удружења: УГ  ЦДП, мијења 
и нови скраћени назив удружења је 
У ЦПД  БПК ГОРАЖДЕ.  

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова органа уп-
рављања, јер су на сједници Ску-
пштине удружења, одржаној дана 
18.05.2012. године, именовани пре- 
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дсједник и чланови Управног одбо-
ра, као и предсједник и чланови 
Надзорног одбора удружења. Изб-
ором нових чланова органа управ-
љања разрјешавају се чланови Уп-
равног и Надзорног одбора удруж-
ења, који су изабрани на сједници 
Скупштине удружења, одржаној 
дана 24.09.1998. године. 

 

5. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање удруже-
ња, тако што: Ћулов Мирсади – пр-
едсједнику удружења, Халиловић 
Низами – допредсједнику удруже-
ња и Думањић Вахиду – секретару 
удружења, престаје овлаштење за 
заступање и представљање удруже-
ња, а нова лица овлаштена за засту-
пање и представљање удружења 
су: Ћулов Мирсада – предсједник 
удружења и Габела Хамдија – до-
предсједник удружења. 

 

6. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута удружења, 
јер је на сједници Скупштине удру-
жења, одржаној дана 18.05.2012. го-
дине, донесен нови Статут са сље-
дећим програмским циљевима и 
дјелатностима: 

 

 Окупљање обољелих од цере-
бралне парализе и дистрофи-
је, односно њихове породице, 
ради: 

 Остваривања непосредне мат-
еријалне, социјалне и психо- 
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лошке помоћи друштвене за-
једнице, међусобне помоћи и 
едукације о могућностима са-
мопомоћи; 

 Формулисања, потраживања и 
остваривања одговарајуће зд-
равствене заштите, правне за-
штите и правне помоћи за об-
ољеле од ЦПД-а; 

 Остваривање права (утицање 
на законско формулисање тих 
права) из области школовања, 
рехабилитације, радног оспо-
собљавања и запошљавања об-
ољелих од ЦПД-а; 

 Изналажење материјалних, 
просторних и других услова за 
финансирање као и обуку чла-
нова за рад и њихово запошљ-
авање; 

 Адекватан допринос стварању 
законских, друштвених и мед-
ицинских услова за рано отк-
ривање и регистрацију обоље-
лих од ЦПД-а као и откривање 
и отклањање узрока настанка 
обољења.  

 

7. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и 
6. диспозитива овог Рјешења извр-
шен је дана 13.06.2012. године.  

 
8. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско – 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 дјелатно-
ст удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ОБО- 
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ЉЕЛИХ ОД ЦЕРЕБРАЛНЕ ДЈЕЧИЈЕ 
ПАРАЛИЗЕ уписано је у Регистар уд-
ружења, који се води код Министарс-
тва за правосуђе, управу и радне одно-
се, дана 30.11.1998. године, под регис-
тарским бројем Р-I-20/1998 у прву књ-
игу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-45/12 
од 12.06.2012. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ОБОЉЕЛИХ ОД 
ЦЕРЕБРАЛНЕ ДЈЕЧИЈЕ ПАРАЛИЗЕ  
за упис у Регистар  промјене назива  и 
скраћеног назиова  удружења, промје-
не  предсједника и чланова Управног 
и Надзорног одбора удружења, промј-
ене лица овлаштених за заступање и 
представљање удружења и промјене 
Статута.   

Уз захтјев је приложена  Одлука  
број:26/12 од 18.05.2012. године, о про-
мјени назива и скраћеног назива удру-
жења, Одлука број:24/12 од 18.05.2012. 
године, о разрјешењу чланова Управ-
ног одбора удружења, Одлука број: 
27/12 од 18.05.2012. године, о разрјеше-
њу чланова Надзорног одбора удру-
жења, Одлука број:19/12 од 18.05.2012. 
године, о стављању ван снаге старог 
Статута и доношењу новог Статута, 
Одлука број: 23/12 од 18.05.2012. годи-
не, о именовању Надзорног одбора уд-
ружења, Одлука број:21/12 од 18.05. 
2012. године, о именовању предсједни-
ка и чланова Управног одбора удру-
жења, Одлука број:25/12 од 18.05.2012. 
године, о разрјешењу лица овлаштен-
их за заступање и представљање удру-
жења, Одлука број:22/12 од 18.05.2012. 
године,  о заступању и представљању 
удружења, Статут удружења и  Запис-
ник са сједнице Скупштине удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе  

19. јун/липањ 2012. 
 
 
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 истовје-
тна примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на осно-
ву чланова 11. и 15. Закона о админис-
тративним таксама („Службене нови-
не Босанско – подрињског кантона Го-
ражде“, 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 пре-
дмета. 
 

Број:УП-1:05-05-45/12  ПО ОВЛАШТЕЊУ 
13.06.2012.године.       МИНИСТРА 
     Г о р а ж д е   Асим Плакало,с.р.  
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  



19. јун/липањ 2012. 
 
 
по захтјеву УДРУЖЕЊА КАРАТЕ-КЛ-
УБ „МААИ“ ПРАЧА, на основу члана 
33. Закона о удружењима и фондаци-
јама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. У Регистар удружења Министарст-
ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-4/2007, у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ КАРА-
ТЕ-КЛУБ „МААИ“ ПРАЧА. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова органа уп-
рављања, јер су на сједници Скуп-
штине удружења, одржаној дана  
01.06.2012. године, именовани пре-
дсједник и допредсједник Скупшт-
ине удружења, предсједник и чла-
нови Надзорног одбора и предсјед-
ник и чланови Управног одбора  уд-

ружења. 
 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање удру-
жења, тако што: Агановић Рамизу – 
предсједнику удружења и Ћутук 
Мухамеду – допредсједнику удру-
жења, престаје овлаштење за засту-
пање и представљање удружења, а 
нова лица овлаштена за заступање 
и представљање удружења су: Ћу- 
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тук Мухамед – предсједник удру-
жења, и Агановић Рамиз – допре-
дсједник удружења. 

 

4. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута удружења, 
јер је на сједници Скупштине удру-
жења, одржаној дана 01.06.2012. го-
дине, донесен нови Статут са сље-
дећим програмским циљевима и 
дјелатностима: 

 

- Остваривање врхунских спор-
тских резултата; 

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

- Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

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

- Представљање и афирмација 
Општине Пале - Прача, Кан-
тона, Ф БиХ и државе Босне и 
Херцеговине на домаћим, одн-
осно међународним такмиче-
њима; 

- Обучавање; 
- Планирање и вођење физичк-

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

према и такмичења; 
- Изнајмљивање опреме и обје-

ката; 
- Послови стручног оспособља-

вања, усавршавања и инфор-
мисања; 

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

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана 07.06.2012. године.  

 

6. Удружење дјелује на подручју Бос-
анско–подрињског кантона Гораж-
де и даном уписа код овог Минис-
тарства, 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 дјелат-
ност удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

УДРУЖЕЊЕ КАРАТЕ - КЛУБ 
„МААИ“ ПРАЧА уписано је у Регист-
ар удружења, који се води код Мини-
старства за правосуђе, управу и радне 
односе, дана 22.03.2007. године, под ре-
гистарским бројем Р-I-4/2007 у прву 
књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-39/12 
од 05.06.2012.године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ КАРАТЕ - КЛУБ „МААИ“ 
ПРАЧА за упис у Регистар  промјене  
чланова органа управљања, промјене 
лица овлаштених за заступање и пред-
стављање удружења и промјене Стату-
та удружења.  

Уз захтјев је приложена Одлука  
број: 15-1/12 од 01.06.2012. године, о 
именовању предсједника и допредсје-
дника Скупштине удружења, Одлука 
број: 16-1/12 од 01.06.2012. године, о 
именовању чланова Управног одбора 
удружења, Одлука број: 17-1/12 од 01. 
06.2012. године, о именовању лица ов-
лаштених за заступање и представља-
ње удружења, Одлука број:18-1/12 од  
01.06.2012. године, о именовању члано-
ва Надзорног одбора удружења, Запи-
сник са сједнице Скупштине удруже-
ња и Статут удружења. 

19. јун/липањ 2012. 
 
 

  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцијенило је да су испуњени усло-
ви за упис у Регистар промјена, стога 
је, на основу члана 33. Закона о удруж-
ењима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

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

Накнада за упис промјена удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одгова-
рајући рачун у складу са Рјешењем бр-
ој:05-14-500-2/11 од 04.11.2011. године 
(„Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде“, број:14/11), и 
доказ о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Број:УП-1:05-05-39/12    М И Н И С Т А Р 
07.06.2012.године.        Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е    

       



19. јун/липањ 2012. 
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На основу чланова 77. и 78. За-
кона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број:10/11), Ми-

нистарство за образовање, науку, кул-
туру и спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 
КРИТЕРИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА 
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Право уписа у први разред сре-
дњих школа имају ученици са заврше-
ном основном школом који нису стар-
ији од 18 година у моменту уписа.  
 

Члан 2. 
 

У први разред средњих школа 
ученици се уписују у складу са План-
ом уписа ученика, који на приједлог 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт, доноси Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 

Упис ученика проводи посебна 
комисија коју именује школски одбор 
школе. 

Директор средње школе, на пр-
иједлог комисије из става (2) овог чла-
на, утврђује прелиминарну ранг-листу 
ученика за пријем у први разред. 

Прелиминарну ранг-листу дир-
ектор средње школе објављује на огла-
сној табли школе, са јасно истакнутом 
напоменом да је на исту допуштена 
жалба у року од два дана од дана њен- 
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ог објављивања. 

Одлуку о жалби доноси школс-
ки одбор. 

Коначну ранг-листу свих канд-
идата и ученика примљених у први 
разред, утврђује школски одбор и обја-
вљује је на огласној табли школе. 
 

Члан 3. 
 
 Пријем-упис ученика у први ра-
зред средњих школа врши се под ист-
им условима за све ученике државља-
не Босне и Херцеговине, повратнике 
из иностранства, као и за стране држа-
вљане и лица без држављанства у скла-
ду са Законом о средњем образовању и 
одгоју. 
 

Члан 4. 
 
 Избор кандидата за упис у сре-
дњу школу врши се на основу ових 
Критерија, који су обавезни саставни 
дио конкурса за упис ученика у први 
разред средњих школа.  

Конкурс за упис ученика у пр-
ви разред средњих школа у Босанско- 
подрињском кантону Горажде објављ-
ује се путем средстава информисања 
најмање два мјесеца прије почетка шк-
олске године. 

У случају да у конкурсном року 
из претходног става неке школе не по-
пуне планирана мјеста, расписује се 
накнадни конкурс и то најкасније 15 
дана прије почетка школске године. 
 

Члан 5. 
 

Кандидати који конкуришу у 
гимназије, техничке и сродне школе и 
умјетничке школе у првом конкурсн-
ом року полажу пријемни испит који  
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није елиминаторан (осим стручног ди-
јела испита– практичног рада у умјет-
ничким школама), а чији резултати 
улазе у укупан број бодова сваког кан-
дидата. 

Кандидати који конкуришу у 
средње стручне школе трећег степена  
не полажу пријемни испит. 
 

Члан 6. 
 

Детаљне информације о мјесту 
и времену предаје докумената, мјесту 
и времену полагања пријемног испита 
објављују се на огласној табли сваке 
школе. 
 

Члан 7. 
 

Право конкурисања у накнадн-
ом уписном року у школе које у првом 
конкурсном року нису попуниле пла-
нирана мјеста имају сви ученици који 
нису примљени у школу у коју су пре-
тходно конкурисали или из оправда-
них разлога нису конкурисали у прв-
ом уписном року. 

 
Члан 8. 

 
 За пријаву на конкурс за упис у 
први разред средње школе кандидат је 
дужан предати сљедећа документа: 
 

 захтјев за упис, 

 свједочанство о завршеном VIII 
разреду осмогодишње, односно 
IX разреду деветогодишње ос-
новне школе (оригинал), 

 увјерење о успјеху у V, VI и VII 
разреду осмогодишње, односно 
VII и VIII разреду деветогодиш-
ње основне школе, 

 извод из матичне књиге рођен-
их и 

19. јун/липањ 2012. 
 
 

 друга документа релевантна за 
утврђивање броја бодова по кр-
итеријима. 

 
Члан 9. 

 
Пријем ученика у гимназије, те-

хничке и сродне школе и умјетничке 
школе врши се на основу: 
 

a) ПРВИ КОНКУРСНИ РОК 
 

 општег успјеха кандидата пос-
тигнутог у V, VI, VII и VIII раз-
реду осмогодишње, односно VII, 
VIII и IX разреду деветогодиш-
ње основне школе, 

 успјеха из предмета значајних 
за одговарајућу школу, који су 
утврђени у члану 11. ових Кри-
терија 

 резултата постигнутог на при-
јемном испиту за одговарајућу 
школу и 

 резултата постигнутих на кан-
тоналним, те такмичењима на 
нивоу ентитета у БиХ, БиХ, као 
и на међународним такмичењ-
има. 

 
b) ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

 

 општег успјеха кандидата пост-
игнутог у V, VI, VII и VIII разре-
ду осмогодишње, односно VII, 
VIII и IX разреду деветогодиш-
ње основне школе, 

 успјеха из предмета значајних 
за одговарајућу школу, који су 
утврђени у члану 11. ових Кри-
терија, 

 резултата постигнутих на кан-
тоналним, те такмичењима на 
нивоу ентитета у БиХ, БиХ, као  
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и на међународним такмичњи-
ма. 

 
Члан 10. 

 
За кандидате који конкуришу у 

гимназије, техничке и сродне школе, 
број бодова по основу резултата на пр-
ијемном испиту и успјеха у основној 
школи се утврђује се на сљедећи нач-
ин: 
 

a) ПРВИ КОНКУРСНИ РОК 
 

Код осмогодишње основне шк-
оле бодовање се врши на сљедећи нач-
ин: резултат пријемног испита бодује 
се са максимално 30 бодова (збир бо-
дова постигнутих на полагању прије-
мног испита из два предмета посебно 
значајна за одговарајућу врсту средње 
школе и  општи успјех у V, VI, VII и 
VIII разреду основне школе са макси-
мално 20 бодова, (збир просјечних оц-
јена сведених на двије децимале у V, 
VI, VII и VIII разреду основне школе), а 
успјех из предмета посебно значајних 
за одговарајућу школу са максимално 
50 бодова (збир оцјена у VII и VIII раз-
реду основне школе из два предмета 
посебно значајна за одговарајућу врсту 
средње школе – члан 11. ових правила, 
се помножи са бројем 2,5). 

Код деветогодишње основне шк-
оле бодовање се врши на сљедећи нач-
ин: резултат пријемног испита бодује 
се са максимално 30 бодова (збир бодо-
ва постигнутих на полагању пријемн-
ог испита из два предмета посебно зн-
ачајна за одговарајућу врсту средње 
школе и  општи успјех у  VII, VIII и IХ 
разреду деветогодишње основне шко-
ле са максимално 20 бодова. (збир про-
сјечних оцјена сведених на двије дец- 
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мале у  VII , VIII и IХ разреду основне 
школе се помножи са бројем 1,33), а 
успјех из предмета посебно значајних 
за одговарајућу школу са максимално 
50 бодова (збир оцјена у VIII и IХ раз-
реду основне школе из два предмета 
посебно значајна за одговарајућу врсту 
средње школе – члан 11. ових правила, 
се помножи са бројем 2,5). 

 
b) ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

 
Код осмогодишње основне шк-

оле бодовање се врши на сљедећи на-
чин: Резултати општег успјеха у V, VI, 
VII и VIII разреду основне школе са 
максимално 70 бодова (збир просјечн-
их оцјена сведених на двије децимале 
у V, VI, VII и VIII разреду основне шк-
оле се помножи са бројем 3,5), а успјех 
из предмета посебно значајних за одг-
оварајућу школу са максимално 30 бо-
дова (збир оцјена у VII и VIII разреду 
основне школе из два предмета посеб-
но значајна за одговарајућу врсту сре-
дње школе - члан 11. ових правила, се 
помножи са бројем 1,5). 

 

Код деветогодишње основне шк-
оле бодовање се врши на сљедећи нач-
ин: Резултати општег успјеха у VII, VIII 
и IХ разреду основне школе се бодују 
са максимално 70 бодова (збир просје-
чних оцјена сведених на двије децима-
ле у VII, VIII и IХ разреду основне шк-
оле се помножи са бројем 4,66, а успјех 
из предмета посебно значајних за одг-
оварајућу школу са максимално 30 бо-
дова (збир оцјена у VIII и IХ разреду 
основне школе из два  предмета посеб-
но значајна за одговарајућу врсту сре-
дње школе - члан 11. ових правила, се 
помножи са бројем 1,5). 
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Члан 11. 
 

Пријемни испит садржи провјеру знања из одређених предмета и бодује се 
по врстама школа како слиједи: 
 

ВРСТА ШКОЛЕ Провјера знања из предмета 
Максималан 
број бодова 

ГИМНАЗИЈА, ЕКОНОМСКА  
И СРОДНА ШКОЛА 

Босански/Хрватски/Српски језик 15 

Математика 15 

УКУПНО: 30 

 
ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 

 

Страни језик 15 

Туристичка географија 15 

УКУПНО: 30 

АДМИНИСТРАТИВНО - 
ПРАВНА ШКОЛА 

Босански/Хрватски/Српски језик 15 

Страни језик 15 

УКУПНО: 30 
МЕДИЦИНСКА, 

ПОЉОПРИВРЕДНА, 
ШУМАРСКА, БИОТЕХНИЧКА  

И СРОДНА ШКОЛА 

Хемија 15 

Биологија 15 

УКУПНО: 30 

ХЕМИЈСКА ТЕХНИЧКА  
И  СРОДНА ШКОЛА 

Хемија 15 

Физика 15 

УКУПНО: 30 

ТЕКСТИЛНА ТЕХНИЧКА  
И СРОДНА ШКОЛА 

Босански/Хрватски/Српски језик 15 

Хемија 15 

УКУПНО: 30 
МАШИНСКА, 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА, 
ПРОМЕТНА, ГРАЂЕВИНСКА  

И СРОДНА ШКОЛА 

Математика 15 

Физика 15 

УКУПНО: 30 
 
 
 

Члан 12. 
 

Кандидат који конкурише за 
упис у умјетничке школе полаже при-
јемни испит. Практичан рад на прије-
мном испиту је елиминаторан. 

Програм полагања пријемног 
испита у умјетничкој школи, начин 
бодовања и други релевантни подаци 
и обавјештења објављују се на огласној 
табли школе, с тим да је поред садржа-
ја стручног дијела испита који утврђу-
је школа својим актом, обавезно пола-

гање пријемног испита из босанског 
/хрватског/српског језика који се бод-
ује као и код других средњих школа са 
највише 15 бодова. 
 

Члан 13. 
 

Пријем ученика у стручне шко-
ле вршиће се на основу: 

 

 општег успјеха кандидата пост-
игнутог у V, VI, VII и VIII разре-
ду осмогодишње, односно VII, 
VIII и IХ разреду деветогодиш- 
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ње основне школе, 

 општег успјеха из предмета зна-
чајних за упис у одређену шко-
лу (струку) у VII и VIII разреду 
осмогодишње, односно VIII и IХ 
разреду деветогодишње основ-
не школе и 

 резултата постигнутих на кан-
тоналним, федералним, држав-
ним и међународним такмиче-
њима. 

 
Члан 14. 

 
За кандидате који конкуришу у 

стручне школе укупан број бодова се 
утврђује тако да се резултати општег 
успјеха у V, VI, VII и VIII разреду осмо-
годишње основне школе бодују са мак-
симално 80 бодова (збир просјечних 
оцјена сведених на двије децимале у V, 
VI,VII и VIII разреду основне школе се 
помножи са бројем 4), а резултати ус-
пјеха из предмета значајних за струку 

са максимално 20 бодова (саберу се оц-
јене успјеха из два предмета значајна 
за струку постигнуте у VII и VIII раз-
реду основне школе), док се код деве-
тогодишње основне школе број бодова 
утврђује тако да се резултати општег 
успјеха у  VII, VIII и IХ разреду  девето-
годишње основне школе бодују са мак-
симално 80 бодова (збир просјечних 
оцјена сведених на двије децимале у 
VII, VIII и IХ разреду основне школе се 
помножи са бројем 5,33), а резултати 
успјеха из предмета значајних за стру-
ку са максимално 20 бодова (саберу се 
оцјене успјеха из два предмета значај-
на за струку постигнуте у VIII и IХ раз-
реду основне школе). 
 

Члан 15. 
 

Предмети значајни за занима- 
ња у оквиру одређене струке, који се 
бодују при упису у стручне школе ут-
врђени су како слиједи: 

 
 

СТРУЧНА ШКОЛА 
- СТРУКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 

Машинска Математика Физика 

Електротехничка Математика Физика 

Дрвнопрерађивачка  Математика Физика 

Саобраћајна Математика Физика 

Грађевинска Математика Физика 

Шумарска  Биологија Хемија  

Пољопривредна  Биологија Хемија 

Прехрамбена  Биологија Хемија 

Трговинска  Босански/Хрватски/Српски језик Страни језик 

Угоститељска  Босански/Хрватски/Српски језик Страни језик 

Хемијска  Хемија  Физика 

Административна Босански/Хрватски/Српски језик Страни језик 

Текстилна  Босански/Хрватски/Српски језик Хемија 

Услужне дјелатности Босански/Хрватски/Српски језик Хемија  
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Члан 16. 
 

За једно од освојених мјеста на 
кантоналном такмичењу ученика 
основних школа добије се сљедећи 
број бодова: 

 

 за освојено прво мјесто 3 бода 

 за освојено друго мјесто 2 бода 

 за освојено треће мјесто 1 бод. 
 

За једно од освојених мјеста на 
такмичењу ученика основних школа 
на нивоу Федерације БиХ и БиХ добије 
се сљедећи број бодова: 

 

 за освојено прво мјесто 4 бода 

 за освојено друго мјесто 3 бода 
и 

 за освојено треће мјесто 2 бода. 
 

За једно од освојених мјеста на 
међународном такмичењу ученика ос-
новних школа добије се сљедећи број 
бодова: 

 

 за освојено прво мјесто 5 бодова 

 за освојено друго мјесто 4 бода 

 за освојено треће мјесто 3 бода. 
 

Укупан број бодова које ученик 
добије на основу такмичења из овог 
члана не може прећи 10 бодова, с тим 
да се бодују само такмичења која су зв-
анично организована на нивоу канто-
на, Федерације БиХ, БиХ и то из пред-
мета математика, физика, страни јез-
ик, информатика, а за умјетничке шк-
оле и такмичења из оквира те струке.  

У техничким школама, поред 
наведеног, бодују се и резултати у ок-
виру такмичења под називом “Смотра 
техничког стваралаштва” које је орга-
низовало Министарство. 
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Члан 17. 

 
Кандидат који је у основној шк-

оли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде из које долази проглашен уче-
ником генерације не подлијеже Крите-
ријима за пријем и уписује се у жеље-
ну школу без полагања пријемног исп-
ита, односно бодовања по овим Крите-
ријима. 

Од полагања пријемног испита 
ослобађају се ученици који су имали 
одличан успјех из свих предмета од V 
до VIII разреда осмогодишње основне 
школе, односно од VII до IХ разреда 
деветогодишње основне школе, те пр-
имјерно владање, као и ученици са по-
тешкоћама у развоју који су похађали 
основну школу по прилагођеном нас-
тавном плану и програму. 

За кандидате из других кантона 
који су проглашени учеником генера-
ције по критеријима који су у складу 
са критеријима за избор ученика гене-
рације Босанско-подрињског кантона 
Горажде, тј. по критеријима на основу 
којих се бира само један ученик гене-
рације школе, а које је донијело надле-
жно министарство, примјењује се став 
1. овог члана. 
 

Члан 18. 
 

За сваког кандидата који конку-
рише за пријем у први разред средње 
школе утврђује се број бодова по осно-
ву резултата наведених у члановима 
10, 11, 13, 14, 15. и 16. ових Критерија. 

За упис у гимназију ученик по 
свим основама мора имати минимално 
70 бодова. 

За упис у остале школе у којима 
се полаже пријемни испит ученик по  
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свим основама мора имати минимално 
60 бодова. 
 

Члан 19. 
 

Ако је ученик завршио основну 
школу у иностранству и ако нема пре-
дмета у VII и VIII разреду који се боду-
ју као предмети значајни за струку 
при упису у први разред, онда се умје-
сто оцјена из тог предмета узима прос-
јечна оцјена из свих предмета тог разр-
еда (аритметичка средина). 

Предност под једнаким услови-
ма из ових Критерија имају дјеца са те-
шкоћама у развоју и дјеца која испуња-
вају услове утврђене Законом о допун-
ским правима бораца–бранитеља и чл-
анова њихових породица. 
 

Члан 20. 
 

Ови Критерији ступају на снагу 
даном доношења, а објавит ће се у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Члан 21. 
 
            Ступањем на снагу ових Крите-
рија престају да важе Критерији за пр-
ијем ученика у први разред средњих 
школа Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/05). 
 

Број:10-38-1884/12 М И Н И С Т А Р 
04.06.2012.године     Алма Делизаимовић,с.р. 

     Г о р а ж д е 
 

463 
 

 На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима кантоналне управе (“Слу- 
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жбене новине Босанско - подрињског 
кантона Горажде», број: 05/03), на ос-
нову члана 21. Закона о средњем обра-
зовању и одгоју („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 10/11), на основу Правилни-
ка о поступку утврђивања услова и са-
држају и начину вођења Регистра сре-
дњих школа (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде», 
број:06/05), те на основу Рјешења о уп-
ису средњих школа у регистар средњ-
их школа број:10-38-2282-1/11, минист-
ар за образовање, науку, културу и сп-
орт Босанско-подрињског кантона Го-
ражде,  д о н о с и:   
 
 

П О П И С 
верификованих средњих школа  

на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде уписаних  

у Регистар средњих школа који води 
Министарство за образовање, науку, 

културу и спорт Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за школску 2012/13. годину 
 
 Јавна установа Мјешовита сре-
дња школа “Енвер Поздеровић” Гор-
ажде уписана је у Регистар средњих 
школа под редним бројем 1. на страни 
7.  
 Утврђује се да Јавна установа 
Мјешовита средња школа “Енвер Поз-
деровић” Горажде испуњава услове за 
образовање редовних и ванредних уч-
еника у складу са одговарајућим нас-
тавним плановима и програмима и то:  
 

1. Гимназија 
2. Економска школа 

- стручно звање: економски тех-
ничар – смјер финансијско рач-
уноводствени ЕУ ВЕТ програм 
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3. Пољопривредна техничка школа 

- стручно звање:    
- пољопривредни техничар ЕУ 

ВЕТ програм 
 
4. Туристичка школа 

- стручно звање:   
- туристички техничар ЕУ ВЕТ 

програм 
 

Јавна установа Средња техни-
чка школа “Хасиб Хаџовић” Горажде 
уписана је у Регистар средњих школа 
под редним бројем 2. на страни 8.  

Утврђује се да Јавна установа 
Средња техничка школа “Хасиб Хаџо-
вић” Горажде, испуњава услове за обр-
азовање редовних и ванредних учени-
ка у складу са одговарајућим наставн-
им плановима и програмима и то:  
 

1. Хемијско-технолошка техничка 
школа 
a) стручно звање:   

 -  хемијски техничар биотехно-   
    лошког смјера 

             -  хемијски техничар ЕУ ВЕТ  
                Програм 
             - хемијски техничар – микроби- 
               Олог 
 

2. Електротехничка школа 
a) стручно звање:  

- електротехничар  
- електортехничар енергетике,  
   електронике и аутоматике  

    - електротехничар телекомуни- 
               кација   
 

3. Саобраћајна техничка школа          
a) стручно звање:  

-  техничар друмског саобраћаја 
  -  техничар ПТТ-саобраћаја 
 

4. Медицинска школа 
a) стручно звање:    

-  медицинска сестра – техничар 
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            - санитарно-еколошки техничар   
 

5. Грађевинска техничка школа 
a) стручно звање:    

- архитектонски техничар 
            - арађевински техничар 
 

6. Машинска техничка школа 
a) стручно звање:   

- машински техничар 

             - машински техничар за компју- 
              терско управљање машинама 
              ЦНЦ-техничар 
 - конструктор на рачунару 
 

Јавна установа Средња струч-
на школа “Џемал Биједић” Горажде 
уписана је  у Регистар средњих школа 
под редним бројем 3. на страни 9.  

Утврђује се да Средња стручна 
школа “Џемал Биједић” Горажде, исп-
уњава услове за образовање редовних 
и ванредних ученика у складу са одго-
варајућим наставним плановима и пр-
ограмима и то:  
 

1. Машинска стручна школа 
a) занимања:  

- машинбравар, 
- заваривач, 
- аутомеханичар 
- инсталатер централног  
  гријања 

            - плински и водоинсталатер 
- оператер на ЦНЦ машинама 

 

2. Текстилна стручна школа 
a) занимања:   

- кројач ЕУ ВЕТ програм 
- текстилни техничар 

 

3. Стручна школа услужних 
дјелатности 
a) занимање:   

-  фризер-власуљар 
 

4. Саобраћајна стручна школа 
a) занимања:     

- руковаоц грађевинских и пре- 
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  товарних машина,  
            - возач моторних возила 
 

 5. Грађевинска стручна школа 
a) занимање:    

- зидар – фасадер - изолатер 
            - керамичар–терацер - подополагач 
 

6. Угоститељско – туристичка  
      стручна школа          

a) занимање:    
- конобар 

            -  кухар 
 

7. Угоститељско–прехрамбена школа 
a) занимање:    

- посластичар 
            - пекар 
 

8. Административно стручна  школа 
a) занимање:    

- пословни секретар – тајник 
            - пословно правни техничар   
 

Уписом у Регистар средњих шк-
ола наведене средње школе стекле су 
право да издају свједочанства и друге 
јавне исправе о завршетку образовања, 
односно о завршеним појединим раз-
редима и облицима образовања у шк-
олској 2012/13. години.  
 

Овај Попис ће бити објављен у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде».   
                      

Број: 10-38-1938-2/10     М И Н И С Т А Р 

06.06.2012.године     Алма Делизаимовић,с.р. 

     Г о р а ж д е 

 

464 
 

На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима кантоналне управе („Слу-
жбене новине Босанско - подрињског  
кантона Горажде“, бро: 05/03) те на ос-
нову члана 97, члана 98. и члана 99. За- 
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кона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 10/11), 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт, д о н о с и:    
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о садржају и начину полагања 

матуре / завршног испита 
 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

 
(1) Овим се Правилником прописују 

услови садржај, начин организаци-
је, ток и друга питања у вези с пол-
агањем матуре/завршног испита.  
 

 (2) Матура се полаже у: 
     а) гимназији; 
     б) средњој школи за стручно обра- 
         зовање и обуку: 
        1) средњој умјетничкој школи; 
        2) средњој техничкој школи; 
         3) средњој школи за стручно обр- 
             азовање и обуку у којој се учен- 
             ици образују по наставним пла- 
              новима  програмима за IV степ- 
             ен стручне спреме.    
 

(3) Завршни и спит се полаже у: 
a) средњој школи за стручно обра-

зовање и обуку у којој се учени-
ци образују по наставним план-
овима и програмима за III степ-
ен стручне спреме; 

b) средњој школи за ученике са 
посебним образовним потреба-
ма у којој се ученици образују 
по наставним плановима и про-
грамима за III степен стручне сп-
реме. 
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(4) Наставним планом и програмом за 

средње вјерске школе утврђује се 
садржај и програм полагања мату-
ре. Ближи пропис о полагању мат-
уре доноси вјерска заједница, уз по-
штивање основних принципа утвр-
ђених овим Правилником, а уз  пи-
сану сагласност Министарства за 
образовање, науку, културу и спо-
рт Босанско - подрњског кантона 
Горажде (у даљем тексту: Министа-
рсво). 

                                                                                                                 
Члан 2. 

(Услови за полагање  
матуре/завршног испита) 

 
(1) Ученик приступа полагању матуре 

након успјешно окончаног завршн-
ог разреда у средњој школи из чла-
на 1. ставови (2) и (3) овог Правил-
ника (у даљем тексту: средња шко-
ла).   

(2) Ученик који је на крају завршног 
разреда упућен на поправни испит 
из једног предмета поправни испит 
може полагати у јунском испитном 
року, а након што положи испит, 
може полагати матуру/завршни 
испит у истом року.  

(3) Ученик који се школовао по моду-
ларном наставном плану и програ-
му може приступати полагању зав-
ршног испита уколико има полож-
ене све модуле. 

(4) Ученик који не испуњава услове из 
члана 2. став 3.овог Правилника 
има право да као ванредни ученик 
полаже модуле које није положио у 
току редовног школовања и након 
положених свих модула може, так-
ођер као ванредан ученик, присту-
пити полагању матуре/завршног 
испита.  
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II    САДРЖАЈ И РОКОВИ  
       МАТУРЕ/ЗАВРШНОГ ИСПИТА       
 

Члан 3. 
(Дијелови матуре/завршног испита) 

 

(1) Матура за школе из члана 1. став 
(2) овог Правилника састоји се из:  
 

a) израде матурског рада; 
b) усмене одбране матурског рада;  
c) писаног испита (есеја) из наста-

вног предмета Босански/Хрва-
тски/Српски језик и књижевно-
ст. 

 

(2) Завршни испит за школе из члана 
1. став (3) овог Правилника састоји 
се из: 
 

a) практичног рада (уз писмено об-
разложење), који ученик ради у 
школи, односно у њеним ради-
оницама, кабинетима, трговин-
ама, економијама, радилишти-
ма као и у привредним, занатс-
ким и другим организацијама и 
установама; 

b) усмене одбране практичног ра-
да; 

c) писаног испита (есеја) из наста-
вног предмета Босански/Хрват-
ски/Српски језик и књижевно-
ст. 

 

(3) Уколико ученик из објективних ра-
злога не може усмено бранити мат-
урски/практични рад, школа је ду-
жна да му, у складу са његовим пс-
ихофизичким способностима, омо-
гући и други начин одбране мату-
рског/практичног рада. 

 

Члан 4. 
(Рокови) 

 

(1) На почетку школске године разре- 
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дник је дужан упознати ученике 
одјељења завршних разреда о садр-
жају овог Правилника, односно о 
правима и обавезама које происти-
чу из овог Правилника. 

(2) Матура/завршни испит, односно 
дијелови матуре/завршног испита, 
могу се полагати у три узастопна 
редовна испитна рока, након сти-
цања права за полагање. 

(3) Утврђени испитни рокови из става 
(2) су: јунски, августовско-септем-
барски и јануарско-фебруарски ис-
питни рок.  

 
III   ИСПИТНИ ОДБОР И ИСПИТНА  
       КОМИСИЈА 
 

Члан 5. 
(Испитни одбор) 

  
(1) Наставничко вијеће за сваки испи-

тни рок именује испитни одбор и 
утврђује састав испитних комисја 
за полагање матуре/завршног исп-
ита, најкасније 15 дана прије почет-
ка испитног рока. 

(2) Испитни одбор ради по пословни-
ку о раду и одговоран је за закони-
то провођење матуре и рад испит-
них комисија. 

(3) Пословник из става (2) овог члана 
доноси се на конституирајућој сје-
дници испитног одбора, а њиме се 
одређују сва питања битна за рад 
испитног одбора и испитних коми-
сија. 

(4) Испитни одбор чине: предсједник, 
замјеник предсједника, секретар и 
испитивач. 

(5) Предсједник испитног одбора је ди-
ректор школе, а замјеник и секрет-
ар се бирају из реда чланова наста-
вничког вијећа школе. 

Број 9 – страна 1067 
 
 

(6) За законит и ефикасан рад испит-
ног одбора одговоран је предсједн-
ик. 

(7) Предсједник испитног одбора ру-
ководи и предсједава сједницама, а 
у случају његове одсутности замје-
ник предсједника. 

(8) Испитни одбор утврђује приједлог 
распореда полагања испита и сас-
тав испитних комисија и доставља 
га наставничком вијећу школе на 
усвајање. 

(9) Секретар води записник са сједни-
ца испитног одбора у књизи запис-
ника из члана 23. овог Правилника, 
а у истом се наводи датум и врије-
ме полагања матуре/завршног ис-
пита, подаци о ученику који пола-
же матуру/завршни испит, полож-
еним и одабраним темама писаног 
рада, приговору ученика на оцје-
ну, донесеним одлукама итд. 

  
Члан 6. 

(Испитна комисија) 
 
(1) Испитну комисију за полагање ма-

туре/завршног испита именује на-
ставничко вијеће из реда наставни-
ка школе, а сачињавају је три члана 
и то: предсједник, наставник-испи-
тивач и стални члан.   

(2) Предсједник испитне комисије је 
наставник који има исту, одговара-
јућу или сродну стручну спрему за 
предмет из којег се полаже испит. 

(3) За законит и ефикасан рад испит-
не комисије одговоран је предсјед-
ник. 

(4) Наставник-испитивач у испитној 
комисији је предметни наставник.   

(5) У случају оправдане спријечености 
наставника испитивача да присуст-
вује неком од дијелова матуре/зав- 
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ршног испита, одлуку о организац-
ији и даљем току матуре/завршног 
испита доноси испитни одбор. 

(6) Испитна комисија ради у пуном са-
ставу.  

(7) Стални члан испитне комисије за 
сваког ученика води записник који 
је прописан Правилником о вође-
њу педагошке документације и ев-
иденције, у којем се евидентирају 
основни подаци о ученику, датум 
и вријеме полагања матурског/зав-
ршног испита, тема матурског/зав-
ршног рада, тема писаног рада (ес-
еја), питања на усменом дијелу, оцј-
ене и потписи чланова испитне ко-
мисије. 

(8) Рад у испитном одбору и испитној 
комисији спада у редовне послове 
и радне задатке у оквиру четрдес-
етсатне радне седмице према Педа-
гошким стандардима и нормати-
вима. 

 
IV   ПРИЈАВА, МЈЕСТО, ТОК, 
        ТРАЈАЊЕ И НАЧИН  
        ПОЛАГАЊА МАТУРЕ 
 

Члан 7. 
( Пријава матуре/завршног испита ) 

   
(1) Распоред полагања матуре/заврш-

ног испита и састав испитних ком-
исија усваја наставничко вијеће шк-
оле на приједлог испитног одбора 
и објављује га на огласној табли и 
веб-страници школе, најмање 7 да-
на прије почетка испитног рока за 
полагање матурског/завршног ис-
пита. 

(2) Ученик је дужан полагање матуре/ 
завршног испита пријавити најка-
сније 7 дана прије рока одређеног 
за почетак полагања матуре/завр- 
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шног испита. 

(3) Пријаву из става (2) овог члана уче-
ник доставља разреднику који ди-
ректора информише о поднесеним 
пријавама за полагање матуре/зав-
ршног испита. 

(4) Уз пријаву ученик прилаже свједо-
чанство о завршеном разреду сред-
ње школе. 

(5) Пријава за полагање матуре/завр-
шног испита врши се на обрасцу 
који је прописан Правилником о 
вођењу педагошке документације 
и евиденције. 

(6) Директор школе, након што утвр-
ди да кандидат испуњава услове за 
полагање матуре/завршног испи-
та, у складу са законом и овим Пра-
вилником, својим потписом одобр-
ава полагање матуре/завршног ис-
пита. 

 
Члан 8. 

(Мјесто одржавања испита) 
 

(1) Испити се одржавају, по правилу, у 
просторијама школе или у другим 
просторијама које одреди наставн-
ичко вијеће школе. 

(2) У једној просторији може радити 
само једна испитна комисија. 

(3) Ученик који је започео полагање 
матуре/завршног испита у једној 
школи не може наставити полага-
ње дијелова матуре/завршног исп-
ита у другој школи у истом испит-
ном року. 

 
Члан 9. 

(Ток матуре/завршног испита) 
 

(1) Прије почетка испита предсједник 
испитне комисије провјерава иден-
титет ученика и податке уноси у 
записник о испиту, који је пропис- 
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ан посебним правилником.   

(2) Прије самог приступања полагању 
дијела матуре/завршног испита о 
правилима понашања на испиту  
ученика упознаје предсједник ис-
питне комисије. 

(3) Уколико је матурски/практичан 
рад оцијењен пролазном оцјеном, 
ученик приступа усменој одбрани. 

(4) Након саопштавања резултата ис-
пита из става (2) овог члана, уколи-
ко је ученик добио пролазну оцје-
ну, приступа полагању писменог 
испита (есеја) из наставног предм-
ета Босански/Хрватски/Српски је-
зик и књижевност. 

(5) Ученик може у једном дану пола-
гати само један дио испита из чла-
на 3. став (1) тачке б) и в) и став (2) 
тачке б) и в). 

 

Члан 10. 
(Трајање испита) 

 

(1) Практичан рад као дио завршног 
испита траје најмање 15, а најдуже 
30 сати, осим практичног рада из 
области услуга када практичан рад 
може трајати и краће. 

(2) Надзор над извођењем практичног 
рада прати ментор, који је уједно и 
члан испитне комисије. 

(3) Усмена одбрана матурског/практ-
ичног рада траје најдуже 30 минута 
по ученику. 

(4) Писани испит из наставног предм-
ета Босански/Хрватски/Српски је-
зик и књижевност (есеј) траје два 
школска часа. 

 

Члан 11. 
(Одгађање полагања 

матуре/завршног испита) 
 

(1) У оправданим околностима које  
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спречавају присуство кандидата на 
испиту или отежавају, односно ог-
раничавају способност кандидата 
(болест, смртни случај у породици 
и сл.), наставничко вијеће школе 
може донијети одлуку о одгађању 
испитног рока и ученику утврдити 
други термин у истом испитном 
року или други испитни рок.  

(2) Доказе о околностима из става (1) 
овог члана ученик доставља испит-
ној комисији, прије, у току или на-
кон испитног рока.   

(3) Ако ученик из неоправданих раз-
лога одустане од испита који је за-
почео, сматра се да испит није пол-
ожио. 

(4) Оправданост разлога из става (3) 
овог члана процјењује испитна ко-
мисија и то констатира у записни-
ку, о чему обавјештава кандидата. 

 
Члан 12. 

(Ослобађање од полагања 
матуре/завршног испита) 

 
(1) Ученик који у току средњег образо-

вања у свим разредима постигне 
одличан општи успјех, има примје-
рно владање и просјечну оцјену 5 
из наставног предмета Босански/ 
Хрватски/Српски језик и књижев-
ност, ослобађа се полагања писаног 
испита (есеја) уз обавезу полагања 
осталих дијелова матуре/завршног 
испита. 

(2) У диплому о завршеној средњој 
школи, из писаног испита (есеја) из 
наставног предмета Босански/Хр-
ватски/Српски језик и књижевно-
ст, од чијег је полагања ученик осл-
обођен, уписује се оцјена „одличан 
(5)“ . 
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Члан 13. 

(Поправни испит) 
 
(1) Дијелови матуре/завршног испита 

из члана 3. став (1) тачке а) и б) и 
став (2) тачке а) и б) су елиминато-
рни. 

(2) У случају да ученик добије оцјену 
недовољан (1) из матурског/заврш-
ног рада или усмене одбране мату-
рског/завршног рада из става (1) 
овог члана, дужан је да ради матур-
ски/завршни рад на нову тему. 

(3) У случају да ученик добије оцјену 
недовољан (1) из писаног испита 
(есеја) из наставног предмета Боса-
нски/Хрватски/Српски језик и књ-
ижевност, матурски/завршни рад 
и усмена одбрана матурског/зав-
ршног рада признаје му се на поп-
равном испиту у наредном испитн-
ом року. 

(4) Уколико такав ученик на поправн-
ом испиту добије оцјену недовољ-
ан (1), упућује се на полагање мату-
ре у цјелости. 

 
V   МАТУРСКИ РАД/ПРАКТИЧАН  
      РАД И ПИСАНИ ИСПИТ (ЕСЕЈ) 

. 
Члан 14. 

(Тема/задатак матурског/практичног 
рада) 

 
(1) Матурски рад у гимназији ученик 

ради на тему из предмета изборног 
подручја, а у школама из члана 1. 
став (2) тачке б) ал. 1), 2) и 3)  на те-
му из предмета или групе сродних 
предмета утврђених наставним пл-
аном и програмом, значајних за ст-
руку за коју се ученик оспособља-
вао у току образовања.  
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(2) У средњој стручној школи и школи 

за ученике са посебним образовн-
им потребама, практичан рад уче-
ник ради из предмета или групе 
сродних предмета (области) утврђ-
ених наставним планом и програ-
мом, значајних за струку за коју се 
оспособљавао у току образовања.  

 
Члан 15. 

(Рокови за израду матурског рада 
 и надзор) 

 
(1) Предметни наставник најкасније 

до 20. новембра текуће школске го-
дине, даје ученицима на увид спис-
ак тема за израду матурских радо-
ва које ученик уз консултације са 
наставником бира и најкасније до 
20.  децембра пријављује као своју 
тему за израду матурског рада. 

(2) Наставничко вијеће школе до краја 
првог полугодишта разматра и ус-
ваја теме матурских радова које су 
ученици одабрали. 

(3) У оправданим случајевима, настав-
ничко вијеће може усвојити пред-
ложену тему за израду матурског 
рада изван овог рока, с тим да рок 
за израду матурског рада не може 
бити краћи од 30 дана.   

(4) Матурски рад ученик ради под ст-
ручним надзором и уз подршку 
предметног наставника – ментора. 

(5) Предметни наставник дужан у ко-
нтинуитету одржавати с учеником 
консултације, према распореду ут-
врђеном годишњим планом и про-
грамом рада наставника.  

(6) Ученик је дужан да завршени мату-
рски рад у три примјерка достави 
ментору најкасније до завршетка 
редовне наставе. 
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(7) У оправданим случајевима настав-

ничко вијеће може продужити рок 
из става (6) овог члана. 

 
Члан 16. 

(Рокови за израду практичног рада) 
  
(1) Разредник одјељења завршног раз-

реда на почетку другог полугоди-
шта упознаје ученике о обавези, са-
држају и току полагања матуре/за-
вршног испита. 

(2) Актив наставника стручних пред-
мета и практичне наставе, најкас-
није до 01. априла утврђује, уз кон-
султације привредних и других ор-
ганизација, приједлог задатака за 
практични рад и ближе одређује 
њихов обим и садржај. 

(3) Задатак практичног рада мора би-
ти одређен тако да пружа широку 
могућност примјене карактеристи-
чних средстава за рад у одређеном 
занимању. 

(4) Ученици се најкасније до 20. апри-
ла опредјељују за задатак практич-
ног рада из става (2) овог члана. 

(5) О одабраном задатку из става (2) 
овог члана ученик усмено упознаје 
предметног наставника који ће му 
у изради практичног рада бити ме-
нтор. 

(6) Наставничко вијеће је дужно да до-
несе коначну одлуку о избору зада-
така најкасније до 01. Маја, које ва-
же за три наредна узастопна испи-
тна рока. 

(7) Најкасније 15 дана прије полагања 
завршног испита, наставничко виј-
еће одређује мјесто гдје ће се прак-
тични рад реализовати, а ученика 
о томе обавјештава ментор. 
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Члан 17. 
(Надзор и опис извођења практичног 

рада) 
 
(1) Практичан рад ученик ради под 

сталним надзором ментора. 
(2) Ученик је дужан урадити писани 

опис практичног рада. 
(3) Писани опис практичног рада сад-

ржи: опис и намјену предмета изр-
аде, односно поправке или услуге, 
опис технолошког процеса израде 
и начин обраде, одређене прорачу-
не, техничке цртеже или скице, ли-
сту материјала са цијенама, еконо-
мску калкулацију и другу потреб-
ну документацију. 

(4) Писани опис практичног рада уче-
ник предаје ментору најкасније 5 
дана прије почетка испитног рока 
за завршни испит. 

 
Члан 18. 

(Тема писаног дијела матурског  рада 
(есеја)) 

 
(1) Испитна комисија за полагање пи-

саног испита (есеја) из предмета Бо-
сански/Хрватски/Српски језик и 
књижевност испитном одбору пре-
длаже десет тема од којих испитни 
одбор бира три и исте саопштава 
испитној комисији непосредно пр-
ије почетка испита. 

(2) Одобрене се теме стављају у запеч-
аћене коверте, како би се заштити-
ле од злоупотребе.   

(3) Теме за писани испит предсједник 
испитне комисије ученицима саоп-
штава непосредно прије почетка 
писаног дијела испита.   

(4) Ученик пише писани рад на једну  
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од одобрених тема по слободном 
избору на каро папиру А4 форм-
ата, овјереном печатом школе. 

 
Члан 19. 

(Оцјењивање матурског/практичног 
рада) 

 
(1) Ментор матурски/практични рад, 

односно испитивач писани дио ма-
турског рада (есеј), оцјењује бројча-
ном оцјеном од недовољан (1) до 
одличан (5). 

(2) Усмена одбрана матурског/прак-
тичног рада састоји се од осврта 
ученика на матурски рад, односно 
образложења практичног рада које 
ученик презентира у складу са доб-
ијеним задатком за практичан рад. 

(3) Чланови испитне комисије канди-
дату могу поставити до три додат-
на питања ради појашњења матур-
ског/практичног рада. 

(4) Усмена одбрана се оцјењује бројча-
ном оцјеном од недовољан (1) до 
одличан (5), коју предлаже ментор-
испитивач. 

(5) Писано образложење оцјене из ста-
ва (1) и (3) овог члана ментор уноси 
у записник. 

(6) Уколико се један члан испитне ко-
мисије не сложи са предложеном 
оцјеном, може издвојити своје ми-
шљење, што се уноси у записник о 
матурском испиту. 

(7) У случају из става (5) овог члана ко-
начну оцјену утврђује испитни од-
бор. 

(8) Испитна комисија прегледане и 
оцијењене писане радове из става 
(1) овог члана предаје предсједнику 
испитног одбора. 
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VI    ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА  
 

Члан 20. 
(Поступање у случају кориштења 

недопуштених радњи) 
 
(1) Ако ученик у току испита користи 

недопуштена средства, као што су 
преписивање или употреба ауди-
тивних средстава, и на тај начин 
омета ток испита или обавља друге 
недопуштене радње, комисија га 
може опоменути или удаљити са 
испита, што се констатује у запис-
нику. 

(2) У случају удаљења са испита, пред-
сједник испитне комисије након за-
вршетка испита о томе усмено оба-
вјештава предсједника испитног од-
бора и то констатује у свеску запис-
ника. 

(3) Уколико се ради о писаном дијелу 
испита, ученику из става (1) овог 
члана одузима се рад на којем се 
евидентира да је одузет и исти се 
прилаже уз записник. 

(4) Ученик из става (1) овог члана, који 
је удаљен са испита, није положио 
испит и исти може полагати у на-
редном испитном року. 

 
Члан 21. 

(Приговор) 
 
(1) Ученик који сматра да су током ис-

пита значајно повријеђене одредбе 
овог Правилника, а посебно у пост-
упку оцјењивања, има право уло-
жити писани приговор испитном 
одбору у року 24 сата од завршетка 
испита или дијела испита који је 
елиминаторан. 

(2) О приговору из става (1) овог чла- 
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на, у року 24 сата од пријема при-
говора, одлучује испитни одбор до-
ношењем одлуке, који у наредна 24 
сата и путем огласне табле обавје-
штава ученика из става (1) овог чл-
ана. 

(3) Одлука испитног одбора је коначна. 
(4) Уколико испитни одбор усвоји пр-

иговор, о томе доноси одлуку у пи-
саној форми и формира испитну 
комисију, која ће провјерити знање 
ученика у року два дана од дана 
доношења одлуке из става (2) овог 
члана. 

(5) Приговором се може тражити изу-
зеће члана испитне комисије. 

(6) Оцјена комисије из става (4) овог 
члана је коначна. 

 
VII   ДОКУМЕНТАЦИЈА И  
         ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Члан 22. 
(Записник испитне комисије) 

 
(1) О полагању матуре/завршног ис-

пита испитна комисија води запи-
сник. 

(2) У записник се уносе: подаци о уче-
нику, школи, испитном року, нас-
тавним предметима који су пред-
мет садржаја матурског/завршног 
испита, датум и мјесто полагања, 
оцјене и потписи свих чланова ко-
мисије. 

(3) Записник се води на прописаном 
обрасцу, који се прописује Прави-
лником о вођењу педагошке доку-
ментације и евиденције.   

 
Члан 23. 

(Записник испитног одбора) 
 

(1) Испитни одбор ради у сједницама  
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и води евиденцију о току полагања 
матуре/завршног испита, која се 
уноси у записник.   

(2) У записник прве сједнице испитн-
ог одбора уноси се:  
 

a) поименични састав испитног 
одбора и испитних комисија,   

b) списак ученика-кандидата који 
су пријавили матурски/заврш-
ни испит,   

c) теме матурских/завршних рад-
ова,   

d) распоред полагања елиминато-
рног дијела матурског испита.   

 

(3) У записник друге сједнице испит-
ног одбора уносе се:   

 

a) оцјене из дијелова матурског/ 
завршног испита који су елими-
наторни,  

b) издвојена мишљења чланова ис-
питне комисије на предложене 
оцјене и одлуке испитног одбо-
ра о томе,   

c) имена ученика који не могу на-
ставити полагање матуре/завр-
шног испита,   

 

(4) У записник треће сједнице испит-
ног одбора уносе се:  
 

a) распоред полагања писаног и-
пита (есеја) из наставног пред-
мета Босански/Хрватски/Српс-
ки језик и књижевност 

b) оцјене из писаног испита (есеја)  
из наставног предмета Босанс-
ки/Хрватски/Српски језик и 
књижевност 

c) имена ученика који су положи-
ли матуру/завршни испит и 
оцјена општег успјеха,   

d) имена ученика који су упућени 
на поправни испит,   

e) имена ученика који нису поло- 
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жили матуру/завршни испит, 
него су упућени да га понове.   

 

(5) Испитни одбор по потреби одржа-
ва сједнице ради рјешавања по пр-
иговорима ученика на оцјену и др-
уга битна питања за полагање мат-
уре/завршног испита.   

 
Члан 24. 

(Књига записника) 
 

(1) Књига записника је документ тра-
јне вриједности и води се у свесци 
А4 формата тврдог повеза нумери-
саних страница, које су овјерене пе-
чатом школе. 

(2) Записник испитног одбора потпис-
ују предсједник, секретар и сви чл-
анови испитног одбора.   

 
Члан 25. 

(Евидентирање оцјена) 
 

Утврђене оцјене из дијелова ма-
туре/завршног испита и оцјена општ-
ег успјеха уписују се у матичну књигу 
и јединствену базу података у електро-
нској форми. 
 

Члан 26. 
(Чување евиденције) 

 

Записници о испитима на ма-
тури/завршном испиту, матурски рад, 
писани опис практичног рада и рад са 
писаног испита (есеја), чувају се у  шк-
оли најмање пет година.   
 

Члан 27. 
(Диплома) 

 

(1) Ученику који положи матуру/за-
вршни испит издаје се диплома о 
завршеној средњој школи.   

 

19. јун/липањ 2012. 
 
 

(2) Диплома о завршеној средњој шко-
ли издаје се на прописаном обрас-
цу који се прописује правилником 
о вођењу педагошке документације 
и евиденције.   

 
Члан 28. 

(Ванредни ученици) 
  

Одредбе овог Правилника при-
мјењују се и на ванредне ученике, ос-
им одредаба из члана 4. став (1), члана 
15. ставови (1), (2) и (6) и члана 16. ста-
вови (1), (2, (4) и (6) овог Правилника. 
 

Члан 29. 
(Међународна матура) 

 
Овај Правиник не односи се на 

школе које су стекле право организо-
вања и полагања међународне матуре. 

 
VIII   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
(Обрасци) 

 
Саставни дио овог Правилника 

су прописани обрасци, пријава за по-
лагање матуре, записник о испиту, ди-
плома чији садржај је прописан Прав-
илником о садржају свједочанства, ди-
плома и других јавних исправа, начи-
ну вођења педагошке документације и 
евиденције. 
 

Члан 31. 
(Ступање на снагу) 

  
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Босан-
ско - подрињског кантона Горажде”.  
 



19. јун/липањ 2012. 
 
 

Члан 32. 
(Престанак важења) 

  
Ступањем на снагу овог Прави-

лника, престаје да важи Правилник о 
садржају и начину полагања завршног 
испита у средњим стручним школама 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 7/06) и 
Правилник о садржају и начину пола-
гања матуре у гимназији, техничкој и 
сродној школи („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 7/06). 
 

Број:10-38-1669/12         М И Н И С Т А Р  
16.05.2012.године     Алма Делизаимовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима Кантоналне управе (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 5/03) те на ос-
нову члана 77. Закона о средњем обра-
зовању и одгоју (“Службене новине Бо-

санско-подрињског кантона Горажде” 
број:10/11), Министарство за образова-
ње, науку, културу и спорт, д о н о с и: 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ 

ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА 
У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим се Правилником пропис-
ује орагнизација, начин, садржај и др-
уга питања у вези са полагањем при- 
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јемног испита за упис у први разред 
гимназије, техничке и сродне школе и 
умјетничке школе. 
 

Члан 2. 
 

Право на полагање пријемног 
испита за упис у први разред гимнази-
је, техничке и сродне школе и умјетни-
чке школе имају ученици који су са ус-
пјехом завршили основну школу. 
 

Члан 3. 
 

Пријемни испит се полаже пис-
мено, путем теста склоности и путем 
теста способности у просторијама сре-
дње школе или другим одговарајућим 
просторијама које одреди школа. 

Пријемни испит се полаже уз 
присуство дежурних наставника који 
не могу бити из истог или сродног пр-
едмета који се у датом моменту пола-
же. 

Дежурне наставнике за сваки 
предмет који се полаже именује дире-
ктор школе. 
 
II- САДРЖАЈ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
 

Члан 4. 
 

Пријемни испит према врсти 
средње школе садржи провјеру знања 
из два предмета, а према Критеријима 
за пријем ученика у први разред сред-
ње школе. Провјера знања на пријемн-
ом испиту врши се из наставног гради-
ва у предметној настави са акцентом 
на градиво из последња два разреда 
основне школе, за VII и VIII разред ос-
могодишње, односно VIII и IХ разред 
деветоодишње основне школе. 
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Члан 5. 
 

 Пријемни испит се полаже у ис-
то вријеме у свим средњим школама 
Босанско - подрињског кантона Гора-
жде.  
 

Члан 6. 
 

Министар за образовање, нау-
ку, културу и спорт Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (у даљем тексту: 
министар) именује свог изасланика (у 
даљем тексту: изасланик) под чијим се 
надзором полаже пријемни испит. 
 

Члан 7. 
 

Задатке за пријемни испит пре-
длаже стручна комисија коју именује 
министар.  

Стручну комисију сачињавају: 
један представник из Педагошког за-
вода и по један наставник основне  и 
средње школе из предмета из којег се 
полаже пријемни испит.  

У умјетничким школама струч-
ну комисију, поред представника из 
Педагошког завода, сачињавају наста-
вници школе које одреди наставничко 
вијеће. 
 

Члан 8. 
 

Стручна комисија ће урадити 
три различите групе задатака, односно 
питања за сваки предмет, а за Босан-
ски/Хрватски/Српски језик и књиже-
вност три групе тема са по три теме из 
различитих области, или три групе 
питања из граматике и правописа и 
доставит ће их министру најдаље до 
15. јуна текуће године. 

 

19. јун/липањ 2012. 
 
 
Уз задатке из свих предмета да-

ју се рјешења са бројем бодова за сваки 
тачан одговор/задатак, при чему је ма-
ксимални број бодова за сваки пред-
мет појединачно 15.  

Писмени рад из Босанског/Хр-
ватског/Српског језика оцјењује се бр-
ојчаном оцјеном од 1 до 5, при чему 
оцјена 5 носи 15 бодова, оцјена 4 носи 
12 бодова, оцјена 3 носи 9, а оцјена 2 
носи 6 бодова. 
 

Члан 9. 
Задаци из члана 8. став 1. овог 

Правилника су пословна тајна. 
Изасланик је одговоран за тај-

ност из претходног става. 
 

Члан 10. 
 

Од предложених задатака, одн-
осно тема из члана 8. став 1. овог Пра-
вилника, министар врши избор једне 
групе задатака, односно питања, одно-
сно тема, који се у запечаћеној коверти 
доставља одговарајућој средњој школи 
на дан полагања пријемног испита. 

У посебно запечаћеној коверти 
достављају се ријешења задатака. 
 
III -  НАЧИН ПОЛАГАЊА  
         ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
 

Члан 11. 
 

Пријемни испит се полаже пред 
комисијом коју сачињавају предсједн-
ик и два члана. 

Један од чланова испитне коми-
сије је професор који има одговарајућу 
школску спрему и стручно звање за 
наставни предмет који се полаже, а др-
уги члан професор из истог или срод- 
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ног предмета.  

Предсједника и чланове испит-
не комисије именује наставничко вије-
ће школе. 
 

Члан 12. 
 

 На дан полагања пријемног ис-
пита минстар уручује изасланику теме  
из Босанског/Хрватског/Српског јези-
ка и књижевности или групу питања 
из граматике и правописа са одговори-
ма и рјешењима, и групу задатака, од-
носно питања за сваки предмет који се 
полаже. 
 Прије почетка полагања прије-
мног испита, изасланик уручује пред-
сједнику испитне комисије запечаћену 
коверту са задацима - темама из пре-
дмета који се полаже. 
 Предсједник комисије у просто-
рији у којој се полаже пријемни испит 
отвара коверту са задацима- темама и 
саопштава их ученицима. 
 Ако се пријемни испит полаже 
у више просторија, предсједник испи-
тне комисије, у присуству изасланика 
саопштава задатке - теме ученицима, 
посебно у свакој просторији. 
 

Члан 13. 
 

Пријемни испит се полаже два 
дана. 

Датум, распоред и сатницу по-
лагања пријемног испита утврђује ми-
нистар. 

Пријемни испит за сваки пред-
мет који се полаже писмено траје два 
школска часа. 

У вријеме трајања пријемног 
испита не урачунава се вријеме саоп-
штавања задатака. 

Вријеме трајања стручних дије- 
лова испита у умјетничкој школи утвр- 
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ђује се правилима школе. 

Радови ученика раде се под ши-
фрама. 

Поступак шифровања  радова 
проводи изасланик са предсједником 
комисије. 
 

Члан 14. 
 

Предсједник испитне комисије 
дужан је након завршетка пријемног 
испита у присуству осталих чланова 
испитне комисије и изасланика да от-
вори запечаћену коверту са рјешењи-
ма задатака, а након тога се приступа 
утврђивању резултата пријемног исп-
ита. 

Изасланик присуствује дешиф-
рирању радова и утврђивању конач-
них  резултата пријемног испита за св-
аког ученика. 

Школа је обавезна да најкасније 
два дана након полагања пријемног 
испита, саопшти резултате испита и 
објави их на огласној табли. 
 

Члан 15. 
 

Пријем - упис ученика у први 
разред средњих школа врши на осно-
ву критерија које доноси Министарст-
во, под истим условима за све ученике 
држављане Босне и Херцеговине, пов-
ратнике из иностранства, као и за стр-
ане држављне и лица без држављанс-
тва у складу са Законом о средњем об-
разовању и одгоју. 
 

Члан 16. 
 

Критеријима из претходног чл-
ана уређује се начин бодовања и ра-
нгирања кандидата који конкуришу за 
упис у средњу школу, као и друга пи- 
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тања у вези са пријемом и уписом уче-
ника у средњу школу. 
 

Члан 17. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а објавиће се у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 

Члан 18. 
 

Ступањем на снагу овог Прави-
лника престаје да важи Правилник о 
полагању пријемног испита у гимназ-
ији, техничкој и сродној школи (“Слу-
жбене новине Босанско - подрињског 
кантона Горажде” број: 11/06 и  8/11). 
 

Број:10-38-1883/12       М И Н И С Т А Р 
04.06.2012.године     Алма Делизаимовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и дру-
гим тијелима кантоналне управе („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број 05/03), члана 
90 став 5. Закона о средњем образова-
њу и одгоју („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој:10/11), Министарство за образовање, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и:    
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Овим се Правилником пропи- 

19. јун/липањ 2012. 
 
 
сује начин избора ученика генерације 
завршних разреда средњих школа у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де.   
 

Члан 2. 
 

Учеником генерације може пос-
тати онај кандидат који испуњава сље-
деће услове:   

 

1.  да је у току школовања имао одли- 
      чан успјех у свим разредима;  
2. да је у току школовања имао прим-  

 јерно владање у свим разредима;  
3.  да се у току школовања истицао у  

 раду секција слободних  активнос- 
  ти.   

 

Средње школе које образују уч-
енике у оквиру трећег и четвртог сте-
пена стручне спреме бирају посебно 
ученика генерације за сваки степен ст-
ручне спреме.  
 

Члан 3. 
  

Приликом вредновања за избор 
ученика генерације у обзир се узимају 
резултати у раду регистрованих сек-
ција у школи, такмичења у знању и ст-
варалаштву из појединих предмета и 
освајања награда на појединим такми-
чењима, затим учешће и освајање наг-
рада на разним конкурсима ликовног, 
музичког, језичког и техничког ствара-
лаштва те разним спортским активнос-
тима проведеним у организацији мат-
ичне школе, Педагошког завода, Мин-
истарства за образовање, науку, култу-
ру и спорт, Федералног министарства 
образовања и науке, те европских и св-
јетских асоцијација које се баве пита-
њем одгоја и образовања.   
  С циљем  једнообразног прист-
упа, Педагошки завод ће свим средњ- 
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им школама благовремено, а најкасн-
ије до 15. априла текуће школске годи-
не, доставити ажуриран списак такми-
чења која ће се у складу са ставом 1. 
вредновати у тој школској години.   

У случају да се на списку из ст-
ава 2. не налази неко такмичење које 
се по мишљењу школе, ученика, роди-
теља и других треба вредновати, кона-

чан суд по захтјеву о том такмичењу 
доноси Педагошки завод, коме се и уп-
ућује евентуални захтјев.   
 

Члан 4. 
 

Елементи који се вреднују при 
рангирању кандидата за ученика ге-
нерације су:   

 

ЕЛЕМЕНТИ 

Максимала
н број 

бодова за 
ученике IV 

степена 

Максималан 
број бодова 
за ученике 
III степена 

1. Успјех у учењу током школовања  
2. Активности и допринос у раду секција школе  
3. Успјех на такмичењима у знању из појединих предмета  
4. Успјех на конкурсима, ревијама, смотрама, изложбама и сл.  
5. Успјех у спорту  
6. Руковођење одјељенском заједницом  
7. Мишљење наставничког вијећа школе  

100 
40 
96 
84 
50 
6 

20 

99,90 
39,96 
96,00 
84,00 
50,00 
6,00 

20,00 
УКУПНО 396 395,86 

 
 

Члан 5. 
 

Право да буде изабран има сва-
ки кандидат, ученик завршног разреда 
који испуњава услове из чланова 2. и 3. 
ових Критерија, пријављивањем на ог-
лас који расписује матична школа.   
 
II   НАЧИН ВРЕДНОВАЊА  
      АКТИВНОСТИ  
 

Члан 6. 
 

Активности из чланова 2, 3. и 4. 
ових Критерија вреднују се на сљедећи 
начин:  
  
1. За кандидате који се образују у ок-

виру IV степена стручне спреме, 
сума просјечних оцјена (заокруже-
них на двије децимале) на крају св-

аке школске, односно наставне год-
ине, за завршни разред помножена 
са коефицијентом 5.   

За кандидате који се образују у 
оквиру III степена стручне спреме, су-
ма просјечних оцјена (заокружених на 
двије децимале) на крају сваке школс-
ке, односно наставне године за заврш-
ни разред помножена са коефицијен-
том 6,66.    
Напомена: Уколико је кандидат за уче-
ника генерације неки од разреда завр-
шио у иностранству и нема изведену 
оцјену општег успјеха или нема појед-
иначних оцјена за наставне предмете у 
неком од тих разреда, онда се умјесто 
просјечне оцјене успјеха у тим разред-
има узима просјечна оцјена изведена 
за све разреде у којима су дефинисане 
те оцјене, односно у којима је могуће  
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извести просјечну оцјену општег успје-
ха заокружену на двије децимале.   
2. За кандидате који се образују у ок-

виру IV степена стручне спреме, за 
сваку годину рада у секцијама сло-
бодних активности, на основу вођ-
ене евиденције, кандидат по секци-
ји у сваком разреду добија 2 бода, а  
бодују се све секције у којима је уч-
еник био активни члан.   

За кандидате који се образују у 
оквиру III степена стручне спреме за 
сваку годину рада у секцијама слобо-

дних активности, на основу вођене ев-
иденције, кандидат по секцији у свак-
ом разреду добија 6,66 бодова, при че-
му се бодују максимално двије секције 
по разреду.    
3. За учешће и освојено мјесто на шк-

олском, општинском, кантоналн-
ом, федералном, државном  такми-
чењу, школској олимпијади, европ-
ском и свјетском такмичењу у зна-
њу из појединих предмета канди-
дат може добити сљедећи број бод-
ова:    

 
Уколико се одржава само екипно такмичење, кандидату који је био члан те 

екипе припада 30% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман.   
Максималан број бодова који се може додијелити кандидату по овом основу 

је 96.  
 
4. За освојено мјесто на конкурсима ликовног, језичког, драмског, рецитаторског, 

литерарног и техничког стваралаштва - ревије, изложбе, смотре и сличне ма-
нифестације:   

 

 Ниво такмичења 
Б р о ј   б о д о в а 

I мјесто II мјесто III мјесто Учешће 
А Школско такмичење 3 2 1 0,5 
Б Општинско такмичење 4 3 2 1 
Ц Кантонално такмичење 5 4 3 2 
Д Федерално такмичење 6 5 4 3 
Е Државно такмичење 7 6 5 4 

Ф 
Олимпијаде знања, европска  
и свјетска такмичења 

9 8 7 6 

 

 Ниво такмичења 
Б р о ј    б о д о в а 

I мјесто II мјесто III мјесто Учешће 
А Школско такмичење 3 2 1 0,5 
Б Општинско такмичење 4 3 2 1 
Ц Кантонално такмичење 5 4 3 2 
Д Федерално такмичење 6 5 4 3 
Е Државно такмичење 7 6 5 4 

Ф 
Олимпијаде знања, европска  
и свјетска такмичења 

9 8 7 6 
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Уколико се одржава само екипно такмичење, кандидату који је био члан те 
екипе припада 20% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман.   

Напомена: Код техничког стваралаштва се бодује једно признање и то оно 
које носи више бодова на смотри.   

Максималан број бодова који се може додијелити кандидату по овом основу 
је 84.  
 
5. За успјех у спортским такмичењима: 
 

 Ниво такмичења 
Б р о ј   б о д о в а 

I мјесто II мјесто III мјесто Учешће 
А Школско такмичење 3 2 1 0,5 
Б Општинско такмичење 4 3 2 1 
Ц Кантонално такмичење 5 4 3 2 
Д Федерално такмичење 6 5 4 3 
Е Државно такмичење 7 6 5 4 

Ф 
Олимпијаде знања, европска  
и свјетска такмичења 

9 8 7 6 

 
 

Ако је кандидат за ученика ге-
нерације остварио спортски успјех ек-
ипно, по основу тих резултата припа-
да му 50% од броја бодова утврђених 
за одговарајући ниво такмичења у пр-
етходној табели.     
   

Максималан број бодова који се 
може додијелити кандидату по овом 
основу је 50. 
 
6. За кандидате који се образују у ок-

виру IV степена стручне спреме за 
сваку годину руковођења одјељенс-
ком заједницом кандидату припа-
да по 1,5 бод.   

За кандидате који се образују у 
оквиру III степена стручне спреме за 
сваку годину руковођења одјељенском 
заједницом кандидату припадају по 2 
бода.   
 
7. Наставничко вијеће тајним гласањ-

ем кандидатима за ученика генера-

ције додјељује број бодова по осно-
ву формуле  А/Бx20; при чему је       

А - број гласова који је ученик добио 
Б - укупан број чланова наставничког  
      вијећа који су учествовали у гласа- 
      њу.   
 
III   ИЗБОР  УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ  
 

Члан 7. 
 

Праћење, прикупљање пријед-
лога и сумирање резултата у школи 
врши комисија за избор ученика гене-
рације.   

Комисију из претходног става 
именује наставничко вијеће школе.   
 

Члан 8. 
 

Комисију чини пет чланова: пе-
дагог-психолог школе, који је уједно и 
предсједник комисије, два наставника, 
представник родитеља кога предлаже  
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савјет родитеља и један ученик кога 
предложи вијеће ученика школе.   

За члана комисије не могу бити 
бирани одјељенске старјешине заврш-
них разреда, родитељи чије је дијете 
кандидат за ученика генерације и  уче-
ници завршних разреда.   
 

Члан 9. 
 

По прикупљању података и пр-
овјери истих, приступа се бодовању. 
На основу броја бодова комисија саста-
вља ранг-листу и оглашава је.   

Уколико два или више кандид-
ата имају једнак број бодова, предност 
има ученик који има већи број бодова 
за успјех у учењу. Уколико и по овом 
основу ученици имају једнак број бод-
ова, предност има онај ученик који има 
већи број бодова по основу успјеха на 
конкурсима, ревијама, смотрама и сли-
чно. Уколико и по овом основу два 
или више ученика имају једнак број 
бодова, предност има онај ученик који 
има већи број бодова по основу успјеха 
у спорту. Уколико и по овом основу 
два или више ученика имају једнак бр-
ој бодова, предност има онај ученик 
који има већи број бодова на основу 
оцјене наставничког вијећа.   
 

Члан 10. 
 

Комисија о свом раду води зап-
исник и доставља га вијећу ученика на 
разматрање.   
 

Члан 11. 
 

Наставничко вијеће школе раз-
матра приједлог комисије и евентуал-
не примједбе вијећа ученика и канди-
дата за ученика генерације и доноси  
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одлуку о избору ученика генерације 
школе.   
 

Члан 12. 
 

Приговор или жалба на одлуку 
наставничког вијећа подноси се школ-
ском одбору школе у року од три дана 
након проглашења ученика генераци-
је.   

Одлука школског одбора је кон-
ачна.   
 

Члан 13. 
 

Рок за проглашење ученика ге-
нерације је 15 дана од завршетка наст-
авне године.   
 

Члан 14. 
 

Школе су дужне да Министарс-
тву за образовање, науку, културу и 
спорт до 10. јуна доставе одлуку о про-
глашењу ученика генерације, биогра-
фију и фотографију ученика генерац-
ије.    

Проглашење ученика генерац-
ије одгојно-образовних установа Боса-
нско-подрињског кантона Горажде вр-
ши се до краја јуна текуће године.   

Покровитељ централне маниф-
естације је Министарство за образова-
ње, науку, културу и спорт, а органи-
затор Педагошки завод Босанско-под-
рињског кантона Горажде.   
 

Члан 15. 
 

Ученик генерације се проглаш-
ава јавно.   
 

Члан 16. 
 

Ученик генерације добија посе- 
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бну диплому «Ученик генерације» која 
је саставни дио овог Правилника.   

У складу са материјалним могу-
ћностима Министарства, општине, шк-
оле и других заинтересованих, учени-
цима генерације се могу додијелити 
новчане награде и одговарајући пок-
лони.  
 
IV  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  
       ОДРЕДБЕ  
 

Члан 18. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а биће објављен у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.  
  

Члан 19. 
 
           Ступањем на снагу овог Правил-
ника престаје да важи Правилник о из-
бору ученика генерације средњих шк-
ола („Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде“ број:7/06). 
 

Број: 10-38-1670/12      М И Н И С Т А Р 
16.05.2012.године     Алма Делизаимовић,с.р.     
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима кантоналне управе (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде», број: 05/03), на осн-
ову члана 21. Закона о средњем обра-
зовању и одгоју („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 10/11), те на основу Правилника 
о поступку утврђивања услова и сад-
ржају и начину вођења Регистра сред-
њих школа (“Службене новине Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде», бр-
ој: 06/05), министар за образовање, на-
уку, културу и спорт Босанско-подри-
њскго кантона Горажде, д о н о с и:   
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о упису средњих школа  

у Регистар средњих школа 
 
 У Регистар средњих школа за 
школску 2011/2012. годину уписују се:  
 
 Јавна установа Мјешовита сре-
дња школа “Енвер Поздеровић” Го-
ражде уписује се у Регистар средњих 
школа под редним бројем 1.  на страни 
7.  
 

1. Гимназија 
2. Економски техничар – смјер 

финансијско рачуноводствени ЕУ 
ВЕТ програм 

3. Пољопривредни техничар ЕУ ВЕТ 
програм 

4. Туристички техничар ЕУ ВЕТ 
програм. 

 
Јавна установа Средња техни-

чка школа “Хасиб Хаџовић”Горажде 
уписује се у Регистар средњих школа 
под редним бројем 2. на страни 8.  
 

1.  Хемијска струка 
     - Хемијски техничар ЕУВЕТ програм  
     - Хемијски техничар биотехнолошк- 
       ог смјера  
     - Хемијски техничар микробиолог  
2.  Електротехничка струка  
      - смјер електротехничар  
      - смјер енергетика, електроника и  
         аутоматика  
      - смјер телекомуникација  
3. Саобраћајна струка 
      - техничар друмског саобраћаја  
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     - техничар ПТТ-саобраћаја  
4.  Медицинска струка: 
     - медицинска сестра техничар  
     - санитарно-еколошки техничар   
5. Грађевинска струка 
    - грађевински техничар  
    - архитектонски техничар  
6. Машинска струка 
    - машински техничар  
    - компјутерско управљање ЦНЦ 
       машинама  
    - конструктор на рачунару. 
 

Јавна установа Средња струч-
на школа “Џемал Биједић” Горажде 
у Регистар средњих школа под редним 
бројем 3. на страни 9.  
 
1.  Машинска струка - занимање 

- машинбравар  
- заваривач  
- аутоменахичар  
- инсталатер централног гријања  
- плински и водоинсталатер  
- Оператер на ЦНЦ-машинама  

2. Текстилна струка – занимање 
- кројач ЕУ ВЕТ програм 
- текстилни техничар  

3. Услужна дјелатност - занимање 
- фризер - власуљар  

4. Саобраћајна струка - занимање 
- руковалац грађевинских  

и претоварних машина  
- возач моторних возила  

5. Грађевинска струка - занимање 
- зидар - фасадер - изолатер  
- керамичар - терацер  

-подополагач  
6.   Угоститељско-туристичка  
      струка - занимање 

- конобар  
- кухар 

7.  Угоститељско-прехрамбена струка  
     - занимање 
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- посластичар  
8.  Електрострука - занимање 

- електроничар 
телекомуникација   

9.  Административна струка  
- пословни секретар  ЕУ ВЕТ 

програм 
- пословноправни техничар. 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде».  
 

Број:10-38-1938-1/12    М И Н И С Т А Р 
 06.06.2012.године      Алма Делизаимовић,с.р. 

      Г о р а ж д е 
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На основу члана 6. Закона о ја-
вним предузећима у Федерацији БиХ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 8/05, 84/08) и члана 14. и 62. Ста-
тута ЈП „Босанско-подрињске шуме“ 
д.о.о. Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број 2/07 и 8/11), Скупштина ЈП  „Бос-
анско-подрињске шуме“ д.о.о. Гораж-
де, на III (трећој) редовној сједници,  од-
ржаној дана 17.05.2012.године, доноси:  

 
 

ОДЛУКУ 
о измјенама и допунама Статута  

ЈП „Босанско-подрињске шуме“ д.о.о. 
Горажде 

 
Члан 1. 

  
Врши се измјена и допуна Ста-

тута ЈП  „Босанско-подрињске шуме“ 
д.о.о. Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број 2/07 и 8/11). 
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У члану 11. став 1. се мијења и 
гласи: 
 

Основни капитал Друштва чи-
не новац, ствари и права Друштва, ис-
казан у износу од 282.000,71 КМ, без 
шума и земљишта, чија вриједност из-
носи 657.997.958,20 КМ, које су у влас-
ништву Федерације Босне и Херцегов-
ине.  
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука о измјенама и допу-
нама Статута ступа  на снагу даном ус-
вајања исте од стране Скупштине Дру-
штва, а накнадно ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанко-подрињс-
ког кантона Горажде“.  
 

Број:59/2012.                        Предсједник  
17.05.2012. године               Скупштине 
Г о р а ж д е                   Расим Сијерчић,с.р. 
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На основу члана 145. и члана 146. 
Закона о здравственој заштити („Слу-
жбени лист Федерације Босне и Херце-
говине“, бр.29/97) и члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
бр. 13/07 и 14/08), Општинско вијеће 
Општине Пале, на својој XXXIV редов-
ној сједници, одржаној дана 29.05.2012. 
године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о именовању доктора медицине 

надлежних за утврђивање наступа 
смрти 

 
Члан 1. 

 
За утврђивање наступа, време- 
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на и узрока смрти грађана умрлих изв-
ан здравствене установе именује се до-
ктор медицине из ЈУ Дома здравља 
„Прача“ ХАСКОВИЋ ЕМИРА. 
 

Члан 2. 
 

Доктор наведен у члану 1. ове 
Одлуке дужан је да установи наступ, 
вријеме и узрок смрти грађанина и о 
томе изда званичан документ.  
 

Члан 3. 
 

На име накнаде за извршене ус-
луге докторима ће се плаћати мјесечни 
износ у висини 100,00 КМ.  
 

Члан 4. 
 

Мандат именованом доктору на-
длежном за утврђивање наступа смрти 
мимо здравствене установе траје до ис-
тека вијећничког мандата Општинског 
вијећа у овом сазиву.  
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном ус-
вајања, а накнадно ће бити објављена 
у «Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде».  
 

Број:02-02-1-55/12       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.05.2012.године         Фуад Црнчало, с.р. 
     Пале-Прача  

           

470 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Посло-
вника Општинског вијећа Општине Па-
ле (,,Службене новине Босанско-подр- 
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ињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Пале-Прача, на сво-
јој  XXXIV редовној сједници, одржан-
ој дана 29.05.2012. године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о плаћању трошкова службеног 

студијског путовања у Брисел 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком из Буџета Оп-
штине Пале-Прача за 2012. годину, од-
обрава се исплата износа од 420,00 КМ 
Радача Муниру, на име плаћања тро-
шкова (четири дневнице) службеног 
студијског путовања представника ло-
калних заједница у Брисел, којег је ор-
ганизовала Европска комисија путем 
Савеза општина и градова Федерације 
Босне и Херцеговине, у периоду 13-17. 
05.2012. године. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључакступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02- 02-1-59/12     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.05.2012. године       Фуад Црнчало,с.р. 
     Пале-Прача  
           

471 
 

 На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Посло-
вника Општинског вијећа Општине Па-
ле (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Пале-Прача, на сво- 
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јој XXXIV редовној сједници, одржаној 
дана 29.05.2012. године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о раду 

Удружења пчелара „Златна долина“ 
за 2011. годину. 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале-Прача усваја Извјештај о 
раду Удружења пчелара „Златна доли-
на“ за 2011. годину. 

 
Члан 2. 

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

Број:02-02-1-57/12      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.05.2012.године        Фуад Црнчало,с.р.     
      Пале-Прача 

                

472 
 

 На основу члана 24. Статута Оп-

штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Посло-
вника Општинског вијећа Општине 
Пале (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Пале-Прача, на сво-
јој XXXIV редовној сједници, одржаној 
дана 29.05.2012. године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о раду 

Удружења пензионера „Прача“ 
за 2011. годину 
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Члан 1. 

 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале-Прача усваја Извјештај о 
раду Удружења пензионера „Прача“ 
за 2011. годину. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:02-02-1-56/12       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.05.2012.године         Фуад Црнчало,с.р.     
     Пале-Прача  
                  

473 
 

 На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Посло-
вника Општинског вијећа Општине 
Пале (“Службене новине Босанско-по- 
дрињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Пале-Прача, на сво- 

јој XXXIV редовној сједници, одржаној 
дана 29.05.2012. године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Извјештаја о раду 

Удружења СРД „Топлик“  
за 2011. годину 

 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале-Прача усваја Извјештај о 
раду Удружења СРД „Топлик“ за 2011. 
годину. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:02-02-1-58/12       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.05.2012.године         Фуад Црнчало,с.р.     
      Пале-Прача 

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву та-вни 
ласти ....................................................................................... 
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