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На основу члана 33.а Устава 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 
 
 

У  К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ 
 
 
 

Проглашава се Закон о јавном 
окупљању, који је донијела Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 8. редовној сједници,  одржан-
ој 30. новембра 2015. године. 
  

Број:02-02-506/15                 П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р.                    
     Г о р а ж д е    

 

857 
 

На основу Поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. став 1. тачка б) Устава Бос- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
анско-подрињског кантона (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде” број:8/98, 10/00 и 5/03), 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 8. редовној сједници,  
одржаној 30. новембра,  д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ 

 
ДИО ПРВИ – (ОПШТЕ ОДРЕДБЕ) 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
(1) Овим се Законом уређује начин ос-

тваривања права на јавно окупља-
ње  грађана на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Кантон) ради јавног 
изражавања политичких, социјалн-
их и других увјерења и интереса  и  
прописују ограничења слободе јав-
ног окупљања грађана.   

(2) Свако има право на јавно окупља- 

    
 
                  

 

 

 

Година XVIII– Брoj 11 
10.децембар/просинац 2015. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  IV  квартал 2015. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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ње под условима прописаним овим 
Законом. 

 
Члан 2. 

(Појам и врсте јавног окупљања) 
 
(1) Јавним окупљањем грађана, у см-

ислу овог Закона, сматра се свако 
организовано окупљање грађана 
које се одржава на/у за то прикла-
дном отвореном или затвореном 
простору. 

(2) Јавна окупљања, у смислу овог За-
кона, су: 

 

a) мирна окупљања и јавни про-
тести, 

б)   јавне приредбе и 
ц)   други облици окупљања. 

 

Члан 3. 
(Простор прикладан  
за јавно окупљање) 

 

(1) Простор прикладан за јавно окуп-
љање је јавно мјесто приступачно и 
прикладно за окупљање лица, чији 
број није унапријед одређен, и на/ 
у коме окупљање грађана не до-
води до угрожавања права и слобо-
да других лица, здравља људи, сиг-
урности људи и имовине и омета-
ња  саобраћаја. 

(2) Простор прикладан за јавно окуп-
љање је и простор на којем се одви-
ја саобраћај, када је могуће додатн-
им мјерама осигурати привремену 
измјену режима саобраћаја, као и 
заштиту здравља људи и сигурност 
људи и имовине. 

 

Члан 4. 
(Јавно окупљање у покрету) 

 

(1) Јавно окупљање се може пријавити  
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и одвијати као кретање учесника 
јавног окупљања на одређеном пр-
остору (у даљем тексту: јавно окуп-
љање у покрету). 

(2) Јавно окупљање у покрету на прос-
тору из члана 3. став (2) овог Зако-
на може се одвијати само непреки-
нутим кретањем. 

 
Члан 5. 

(Ограничења) 
 
(1) Овим се Законом прописују огран-

ичења слободе јавног окупљања ко-
ја су нужна у демократском друш-
тву ради заштите уставног поретка, 
права и слобода других људи, јав-
ног морала и здравља људи. 

(2) Слобода говора и јавног иступања 
на јавном окупљању ограничена је 
забраном сваког позивања и под-
стицања на оружани сукоб или уп-
отребу насиља, на националну, ра-
сну, вјерску или другу мржњу. 

(3) Јавно окупљање не може организо-
вати правно лице чији је рад забра-
њен одлуком надлежног органа. 

(4) Јавно окупљање не може организо-
вати нити јавном окупљању може 
присуствовати и иступати  физич-
ко лице којем је рјешењем суда, у 
оквиру изречене мјере забране пос-
јећивања одређених мјеста или по-
дручја, одређена забрана присуст-
ва јавном окупљању за вријеме тра-
јања те мјере. 

 
Члан 6. 

(Одговорност за штету) 
 

Организатор одговара за штету 
коју су починили учесници јавног оку-
пљања према правилима објективне 
одговорности. 
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Члан 7. 
(Равноправност сполова) 

 
Граматичка терминологија у ов-

ом Закону подразумијева укључивање 
оба спола. 
 
 
ДИО ДРУГИ– (МИРНА ОКУПЉАЊА 
                             И ЈАВНИ ПРОТЕСТИ) 
 

Члан 8. 
(Појам мирних окупљања  

и јавних протеста) 
 
(1) Под мирним окупљањем и јавним 

протестом (у даљем тексту: мирно 
окупљање) подразумијева се свако 
организовано окупљање грађана 
које се одржава ради јавног изра-
жавања политичких, социјалних и 
других увјерења и интереса. 

(2) (2) Изузетно од става (1) овог чла-
на, под мирним се окупљањем по-
дразумијева и свако неорганизова-
но, спонтано окупљање грађана, 
које се одржава у посебним, изне-
надним и по друштвену заједницу 
важним  ситуацијама, ради јавног 
изражавања политичких, социјал-
них и других увјерења и интереса, 
на простору из члана 9. став (2)  ов-
ог Закона.  

 
Члан 9. 

(Мјесто одржавања мирног 
окупљања) 

 
(1) Мирно окупљање може се одржати  

на/у простору из члана 3. овог Зак-
она. 

(2) Скупштина Кантона,  на приједлог 
Владе Кантона, доноси одлуку о 
одређивању простора за мирно ок- 
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упљање из члана 8. став (2) овог За-
кона, у року од 90 дана од дана до-
ношења овог Закона. 

(3) Приједлог из става (2) овог члана 
заснива се на препорукама општи-
нских вијећа општТина у саставу 
Кантона, која након проведене рас-
праве, Влади Кантона  препоручују  
најмање по једну локацију на под-
ручју своје општине. 

(4) Влада Кантона на приједлог Мини-
старства за унутрашње послове Ка-
нтона (у даљем тексту: Министарс-
тво), у року од 30 дана од дана до-
ношења одлуке из става (2) овог чл-
ана, одлуком утврђује начин и об-
им мјера осигурања простора за 
мирно окупљање из члана 8. став 
(2) овог Закона. 

 
Члан 10 

(Изузеци) 
 
(1) Изузетно од члана 9. став (1) овог 

Закона, мирно окупљање не смије 
се одржавати: 

 

a) у близини болница, на начин 
да омета приступ возилима хит-
не помоћи и ремети мир болес-
ницима, 

б)   у близини дјечијих вртића, осн- 
овних и средњих школа, док у 
њима бораве дјеца, 

       ц)  у националним парковима и за- 
штићеним парковима природе, 
осим мирних окупљања која 
имају за циљ унапређење и по-
пуларизацију заштите природе 
и човјекове околине, као и оби-
љежавање значајних историјск-
их датума, 

д)  у близини споменика културе,   
      ако би то могло проузроковати  
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     уништење или оштећење заш-   
     тићене вриједности, 

       е)   на магистралним и регионалн- 
им путевима  на начин којим се 
угрожава несметано одвијање 
саобраћаја, 

      ф)  најмање 20  метара од објеката      
који се посебно осигуравају у ск-
ладу са Уредбом о објектима и 
личностима који се посебно ос-
игуравају,  

      г)   на другим мјестима, ако би се с  
обзиром на вријеме, број учес-
ника или природу окупљања 
могло озбиљније онемогућити 
несматано кретање и рад већег 
броја грађана. 

 

(2) На простору из става (1) тачка ф) 
овог члана мирно окупљање се  мо-
же одржавати у времену од 08,00 до 
20,00 сати. 

 

Члан 11. 
(Организатор мирног окупљања) 

 

(1) Организатор мирног окупљања је 
правно или физичко лице или ви-
ше правних и физичких лица (у 
даљем тексту: организатор) које, у 
складу са одредбама овог Закона, 
припрема, организује, одржава, пра-

ти и врши свеобухватан надзор над 
одржавањем мирног окупљања. 

(2) Кад мирно окупљање припрема ви-
ше правних или физичких лица, ду-
жни су одредити свог  представни-
ка, који ће у њихово име подузима-
ти потребне радње у складу са ов-
им Законом. 

 

Члан 12. 
(Обавеза пријављивања 

 мирног окупљања) 
 

(1) Организатор је дужан поднијети  
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пријаву за одржавање мирног оку-
пљања или на то обавезати предст-
авника, како је то овим Законом од-
ређено. 

(2) Пријава из става (1) овог члана под-
носи се Полицијској управи Гораж-
де (у даљем тексту: Полицијска уп-
рава), најкасније пет дана прије по-
четка одржавања мирног окупља-
ња. 

(3) Изузетно од става (2) овог члана, а 
из нарочито оправданих разлога, 
пријава се може поднијети најкас-
није 72 сата  прије почетка одржав-
ања мирног окупљања, уз образло-
жење непријављивања у року из ст-
ава (2) овог члана. 

(4) Потписана пријава се подноси ли-
чно или препорученом пошиљком, 
а рок за пријаву поднесену препо-
рученом пошиљком тече од дана 
предаје пошти пошиљке која је уп-
ућена. 

 
Члан 13. 

(Изузеци од обавезе  
пријављивања мирног окупљања) 

 
(1) Изузетно од одредби члана 12. став 

(1) овог Закона, не пријављују се: 
састанци, трибине, округли столо-
ви или окупљања политичких ст-
ранака, синдикалних и других ор-
ганизација или удружења који се 
одржавају у затвореним простори-
јама прикладним за те сврхе, осим 
у случајевима када организатор 
сматра то за потребним. 

(2) Политичке странке, коалиције, ли-
сте независних кандидата и неза-
висни кандидати организују и одр-
жавају мирна окупљања у складу 
са одредбама Изборног закона Бос-
не и Херцеговине. 
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(3) Не пријављују се протести поједи- 

наца. 
(4) О сваком окупљању из ставова (1) 

и (2) овог члана, чије одржавање 
захтијева предузимање посебних 
мјера сигурности организатор је 
дужан обавијестити полицијску 
управу. 

(5) (5) Посебне мјере сигурности су 
нарочито потребне ако се очекује 
већи број учесника, те ако се, с обз-
иром на вријеме одржавања мир-
ног окупљања као и  повод мирног 
окупљања, може оправдано очеки-
вати нежаљена реакција других гр-
ађана.   

 
Члан 14. 

(Садржај пријаве) 
 
(1) Пријава из члана 12. став (1) овог 

Закона садржи: 
 

a) повод и циљеве мирног окуп-
љања, 

б)  податке о мјесту, датуму и вре- 
мену одржавања и трајања мир-
ног окупљања, 

ц) назив и сједиште организатора и  
 личне податке одговорног лица  
 ако је организатор правно лице,  
 односно представника ако је ор- 
 ганизатор више правних лица  
 или физичких лица, име и пре- 
 зиме и јединствени матични бр- 
 ој, ако је организатор физичко  
 лице, 

д)  личне податке водитеља мирног  
      окупљања, 
е)   списак редара са њиховим лич- 
      ним подацима, 
ф)  податке о мјерама које је орга- 

низатор планирао подузети ра-
ди одржавња реда и мира на   
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мирном окупљању  уз обавезно 
утврђивање мјера за оствари-
вање дужности из члана 18. ов-
ог Закона  

г)   процјену броја учесника, 
х)  име и презиме, државу порије- 
      кла и својство у којем се појав- 

љује за странца,уколико је орга-
низатор планирао да на мирн-
ом окупљању јавно иступи стр-
анац,   

и)  податке о агенцији за заштиту  
људи и имовине, ако је  обавља-
ње послова на одржавању реда 
и мира повјерено агенцији за 
заштиту људи и имовине и  

ј)   друге податке од значаја за сигу- 
рно и несметано одржавање ми-
рног окупљања. 

 
(2) Уколико полицијска управа  проц-

ијени да мјере из става (1) тачка ф) 
овог члана нису довољне за сигур-
но и несметано одржавање мирног 
окупљања, наложиће организатору 
додатне мјере осигурања. 

(3) Пријава мирног окупљања у пок-
рету мора садржавати и детаљно 
одређену трасу кретања, мјесто по-
ласка и мјесто завршетка, као и на-
чин кретања учесника (пјешице, 
возилима, комбиновано и сл.) 

(4) Ако мирно окупљање захвата и 
површину пута, усљед чега би сао-
браћај био обустављен или ометан, 
организатор је дужан уз пријаву 
приложити и одобрење надлежног 
органа, у складу са Законом о ос-
новама сигурности саобраћаја на 
путевима у Босни и Херцеговини. 

(5) Под мјестом одржавања мирног ок-
упљања, у смислу овог члана, под-
разумијева се мјесто на којем се од-
ржава мирно окупљање као и при- 
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лазни путеви и простори  непосре-
дно уз мјесто одржавања мирног 
окупљања. 

(6) Када пријава не садржи податке 
или документацију из става (1), (3) 
и (4) овог члана, полицијска управа 
ће на то писмено упозорити орга-
низатора и одредити му рок да до-
пуни пријаву.  

(7) Подаци који се односе на садржај 
пријаве из става (1) овог члана могу 
се измјенити прије истека рока на-
веденог у члану 15. и 16. став (2) ов-
ог Закона, а измјена садржаја под-
несене пријаве која се односи на та-
чке б), ц) и х) и друге податке који 
су од значаја за оцјену постојања 
услова за одржавање мирног окуп-
љања сматраће се новом пријавом. 

(8) Образац пријаве, у складу са овим 
чланом, након ступања на снагу 
овог Закона, утврдиће Управа пол-
иције. 

 
Члан 15. 

(Обавјештење) 
 

Уколико је пријава благовреме-
на и уредна, а не постоје разлози из 
члана 16. овог Закона, полицијска упр-
ава је о томе дужна писмено обавјести-
ти организатора, најкасније 48 сати пр-
ије почетка одржавања мирног окуп-
љања. 
 

Члан 16. 
(Забрана одржавања  

мирног окупљања 
 

(1) Полицијска управа рјешењем ће за-
бранити одржавање мирног окуп-
љања ако: 

 

a) је усмјерено  на  угрожавање ус- 
тавног поретка,  
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б)  су циљеви усмјерени на позива- 

ње и подстицање на оружани 
сукоб или употребу насиља, на 
кршење загарантованих права 
и слобода човјека, на национал-
ну, расну, вјерску или другу 
мржњу, или су противни јавн-
ом моралу, 

       ц)  је усмјерено на вршење криви- 
чних дјела или подстицање на 
вршење кривичних дјела, 

       д)  постоји стварна опасност да би  
одржавањем мирног окупљања 
била угрожена сигурност људи 
и имовине или би дошло до 
стварне опасности од насиља 
или нарушавања јавног реда и 
мира у већем обиму, 

       е)   је то потребно ради спречавања  
угрожавања здравља људи, на 
захтјев органа државне управе 
надлежног за послове здравст-
ва,  

      ф)  је пријављено на просторима на  
             којима се, у складу са овим зак- 
 оном, не може одржавати, 
       г)  мирно окупљање организује пр- 

авно лице чији је рад одлуком 
надлежног суда забрањен,  

       х)  мирно окупљање организује фи- 
зичко лице којем је рјешењем 
суда, у оквиру изречене мјере 
забране посјећивања одређених 
мјеста, одређена забрана прису-
ства јавном окупљању за врије-
ме трајања те мјере и ако је пла-
нирано иступање  тог лица,  

       и)  организатор није подузео дода- 
тне мјере из става (2) члана 14. 
овог Закона и  

       ј)   мирно окупљање није благовре- 
            мено и уредно пријављено. 
 

(2) Рјешење из става (1) овог члана мо- 
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ра се донијети најкасније 48 сати  
прије пријављеног почетка одржа-
вања мирног окупљања. 

 
Члан 17. 

(Жалбени поступак) 
 
(1) Против рјешења из члана  16. овог 

закона организатор, може изјавити 
жалбу полицијском комесару у Уп-
рави полиције у саставу  Министа-
рства (у даљем тексту: полицијски 
комесар) најкасније у року од 24 
сата по пријему рјешења.  

(2) Жалба из става (1) овог члана не 
одлаже извршење рјешења. 

(3) Поступак рјешавања по жалби је 
хитан, а рјешење по жалби се мора 
донијети  у року од најмање 12 са-
ти прије одржавања мирног окуп-
љања. 

(4) Уколико полицијски комесар пот-
врди рјешење полицијске управе о 
забрани мирног окупљања, орган-
изатор  је дужан одмах по пријему 
рјешења полицијског комесара об-
авијестити јавност о томе и уклон-
ити јавно истакнута обавјештења о 
организовању мирног окупљања. 

(5) Против рјешења из става (3) овог 
члана може се покренути управни 
спор пред надлежним судом. 

 
Члан 18. 

(Одржавање реда и мира  
на мирном окупљању) 

 
(1) Организатор  је дужан да осигура 

ред и мир на мирном окупљању. 
(2) Организатор је нарочито дужан 

предузети све потребне мјере да 
учесници мирног окупљања не бу-
ду наоружани и да не чине штету. 

(3) Дужност организатора је да осигу- 
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ра довољан број лица за вршење 
послова одржавања реда и мира (у 
даљем тексту: редар) на мирном 
окупљању и да предузме одговара-
јуће мјере медицинске заштите и 
заштите од пожара. 

(4) Организатор може обављање пос-
лова на одржавању реда и мира по-
вјерити агенцији за заштиту људи  
и имовине. 

(5) Организатор је дужан да омогући 
несметан пролазак возилима поли-
ције, хитне помоћи, ватрогасним 
возилима и возилима јавног  саоб-
раћаја. 

(6) Послове одржавања јавног реда и 
мира на простору који се налази 
непосредно уз мјесто одржавања 
мирног окупљања врше полицијс-
ки службеници Управе полиције у 
саставу Министарства (у даљем те-
ксту: полицијски службеници). 

(7) Полицијски службеници су дужни 
да спријече ометање или онемогу-
ћавање одржавања мирног окупља-
ња које се одржава у складу са од-
редбама овог Закона. 

 
Члан 19. 

(Забрана ношење оружја  
и других предмета) 

 
(1) Учесницима мирног окупљања, као 

и лицима која се налазе у непосре-
дној близини мјеста одржавања ми-
рног окупљања, забрањено је носи-
ти оружје, предмете погодне за на-
ношење тјелесних повреда и алко-
холна пића. 

(2) Учесници мирног окупљања не см-
ију носити униформе, дијелове ун-
иформе, одјеће или других обиље-
жја којима се позива или подстиче 
на оружане сукобе или употребу  
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насиља, националну, расну, вјерс-
ку или другу мржњу. 

 
Члан 20. 

(Водитељ мирног окупљања) 
 
(1) Организатор је дужан одредити 

водитеља мирног окупљања (у да-
љем тексту: водитељ). 

(2) Водитељ је лице које врши надзор 
над одржавањем мирног окупља-
ња и усмјерава рад редара.  

(3) Водитељ је, под свеобухватним на-
дзорим организатора, дужан пред-
узети потребне мјере ради осигу-
рања реда и мира на мирном оку-
пљању. 

(4) Дужност водитеља је да прекине 
мирно окупљање ако наступи ст-
варна опасност за сигурност људи 
и имовине. 

(5) Водитељ може наставити прекину-
то мирно окупљање ако су  откло-
њене околности из става (4) овог 
члана и ако се мирно окупљање  
може одржати у времену у којем је   
најављено. 

 
Члан 21. 

(Редар и дужности редара) 
 

(1) Редар је од организатора одређено 
пунољетно лице које врши послове 
одржавања реда и мира на мирном 
окупљању. 

(2) Редар је дужан да за вријеме врше-
ња послова из става (1) овог члана, 
штитити учеснике мирног окупља-
ња и имовину која се налази на по-
стору на којем се одржава мирно 
окупљање. 

(3) Дужност редара је да задржи и од-
мах преда полицијском службени-
ку учесника мирног окупљања, као  
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и лице које се налази на мјесту од-
ржавања мирног окупљања, које 
носи оружје или предмете погодне 
за наношење тјелесних повреда, о 
чему обавјештава  и водитеља. 

(4) Редар је дужан полицијском служ-
бенику пружити податке о лицу 
које је нарушило ред и мир, уколи-
ко истим располаже. 

(5) Редар има право и дужан је: 
 

a) извршити преглед лица које ул- 
ази у простор на којем се одр-
жава мирно окупљање, те, уко-
лико утврди да носе оружје или 
предмете погодне за наношење 
тјелесних повреда, поступити у 
складу са ставом (3) овог члана. 

б)  забранити улазак у простор на  
 којем се одржава мирно окупља-  
 ње лицу за које процијени да би 
 могло нарушавати ред и мир, а   
  посебно лицу које је у видно ал- 
  кохолисаном  стању, 

ц)  усмјеравати кретање учесника 
      мирног окупљања, 
д)  удаљити лице које ремети ред и  
      мир и 
е)   да задржи и одмах преда поли- 

цијском службенику лице које 
теже нарушава ред и мир или 
на други начин омета одржава-
ње мирног  окупљања. 

 

(6) За вријеме обављања послова из ст-
ава (1) овог члана, редар је дужан 
носити прслук флуоресцентне боје 
са видљивим натписом “РЕДАР”. 

(7) Редар не смије носити оружје или 
предмете погодне за наношење по-
вреда, униформу, дијелове унифо-
рме, одјеће или друга обиљежја кој-
има се позива или подстиче на ору-
жане сукобе или употребу насиља,  
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националну, расну, вјерску или др-
угу мржњу. 

 
Члан 22. 

(Спречавање, прекид и обустава 
мирног окупљања) 

 
Полицијски службеник је  овла-

штен да изда наредбу за спречавање 
или прекид или обуставу мирног оку-
пљања, ако: 
 

a) је усмјерено на угрожавање ус-
тавног поретка, 

б)  се учесници позивају или под- 
стичу на оружани сукоб или на-
сиље, кршење загарантованих 
права и слобода човјека, нацио-
налну, расну, вјерску или другу 
мржњу, или вршење кривичних 
дјела, или вријеђање јавног мо-
рала, 

ц) наступи стварна или непосредна   
опасност од насиља, уништава-
ња материјалних добара или др-
угих облика нарушавања јавног 
реда и мира у већем обиму,  

д) наступи стварна или непосредна   
опасност по здравље учесника 
мирног окупљања или других 
људи, 

е)  његово одржавање није пријав- 
љено када је пријављивање оба-
везно или је забрањено, 

ф) се одржава на мјесту које није  
наведено у пријави или супрот-
но тачки ф) члана 10. овог Зако-
на, 

г)  се одржава изван времена пропи- 
саног у члану 10. став (2) овог За-
кона, 

х)  је неко од учесника наоружан, 
и) организатор не подузме мјере из  
     члана 14. став (2) овог Закона и 

Број 11 – страна 1913 
 
 
ј)  редари не могу одржати ред и  
     мир. 

 

Члан 23. 
(Мјере усмјерене на обуставу  

мирног окупљања) 
 

(1) Полицијски службеник ће наредбу 
из члана 22. овог Закона саопшти-
ти водитељу мирног окупљања. 

(2) Водитељ је дужан учесницима ми-
рног окупљања саопштити да је ми-
рно окупљање обустављено и зат-
ражити да се мирно разиђу. 

(3) Ако водитељ или учесници мирн-
ог окупљања не поступе у складу 
са наредбом из става (1) овог члана, 
полицијски службеници су дужни 
предузети потребне и нужне мјере 
за разилажење учесника мирног 
окупљања. 

 
ДИО ТРЕЋИ – (ЈАВНЕ ПРИРЕДБЕ) 
 

Члан 24. 
(Појам јавне приредбе) 

 

(1) Под јавном приредбом подразуми-
јевају се окупљање организовано ра-
ди остваривања прихода у оквиру 
регистроване дјелатности која, с об-
зиром на очекивани број учесника 
и природу приредбе захтјевају пр-
едузимање посебних мјера сигур-
ности. 

(2) Јавна приредба може се организо-
вати на отвореном или затвореном 
простору намијењеном или прик-
ладном за њено одржавање. 

 

Члан 25. 
(Примјена одредби овог Закона  

на јавне приредбе) 
 

Одредбе  члана   10., 11., 12. став  
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(1), (2), (4), 14. до члана 23. овог Закона, 
сходно се примјењују и на јавне при-
редбе. 
 

Члан 26. 
(Забрана продаје, точења и понуде 

алкохолних пића на јавној 
приредби) 

 
(1) На јавној  приредби из члана 24. ст-

ав (1) овог Закона, три сата прије и 
по завршетку, као и за вријеме ње-
ног одржавања, није дозвољена пр-
одаја и точење алкохолних пића. 

(2) Организатор јавне приредбе дужан 
је предузети све потребне мјере на 
реализацији забране из става (1) 
овог члана. 

 
ДИО ЧЕТВРТИ – (ДРУГИ ОБЛИЦИ 
                                   ОКУПЉАЊА) 
 

Члан 27. 
(Појам других облика окупљања) 

 
(1) Под другим облицима окупљања 

подразумијевају се окупљања који-
ма је сврха остваривање привред-
них, историјских, вјерских, култур-
них, хуманитарних, спортских, за-
бавних и других интереса која не-
мају за циљ остваривање прихода. 

(2) Други облици окупљања из става 
(1) овог члана се не пријављују.  

 
Члан 28. 

(Пријава других облика окупљања) 
 
(1)  Изузетно од одредби члана 27. ст-

ав (2) овог Закона, организатор је 
дужан да пријави и друге облике 
окупљања, ако природа окупљања  
или очекивани број учесника дру-
гог облика окупљања налаже пре- 
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дузимање посебних мјера осигура-
ња. 

 
Члан 29. 

(Примјена одредби овог Закона  
на друге облике јавних окупљања) 

 
Одредбе члана  9. став (1), (10) и 

(11), члана  12. став (2) и (4), од члана 
14. до члана 18., члана 19, осим у дије-
лу који се односи на ношење алко-
холних пића, члана 20. до члана 23. ов-
ог Закона, сходно се примјењује и на 
друге облике окупљања из члана 28. 
овог Закона. 
 
ДИО ПЕТИ – (КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ) 

 
Члан30. 

(Новчане казне за организаторе 
јавних окупљања) 

 
1) Новчаном казном од 3.000 КМ 

до 9.000 КМ ће се казнити за пр-
екршај организатор јавног оку-
пљања који је правно лице, ако: 

 

a) организује јавно окупљање, а од-
луком надлежног органа  забра-
њен му је рад (члан 5. став (3)), 

б)   омогући јавно иступање на ја- 
вном окупљању физичком лицу 
из члана 5 став (4), 

ц)  одржава односно одржи  мирно  
окупљање на мјестима на којима 
се не смије одржавати (члан 10.), 

д)  одржи јавно окупљање без при- 
јаве, а пријављивање је обавезно 
(чл. 12. став (1)),  

е)  не обавијести полицијску управу  
да је ради одржавања мирног 
окупљања потребно подузети по-
себне мјере сигурности  (члан 
13. став (4)), 
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ф) не поступи по додатним мјера- 
ма осигурања наложеним од ст-
ране полицијске управе (члан 
14. став (2)), 

г)  одржи мирно окупљање супрот- 
но рјешењу полицијске управе о 
забрани одржавања (члан 16. ст-
ав (1)), 

х) не обавијести јавност о забрани  
одржавања јавног окупљања (чл-
ан 17. став (4)), 

и) не осигура ред и мир на јавном  
     окупљању (члан 18. став (1)), 
ј)  не предузме све потребне мјере  

 да учесници јавног окупљања  не   
буду наоружани и не чине штету   
(члан 18. став (2)), 

к) не осигура довољан број редара  
и не предузме одговарајуће мјере 
медицинске заштите и заштите 
од пожара на јавном окупљању 
(члан 18. став (3)), 

л)  не омогући несметан пролазак  
возилима полиције, хитне помо-
ћи, ватрогасним возилима и воз-
илима јавног саобраћаја на јавн-
ом окупљању  (члан 18. став (5)), 

м)  не одреди водитеља јавног оку- 
      пљања  (члан 20. став (1)), 

      н)  не предузме све потребне мјере  
како на јавној приредби, три са-
та прије и по завршетку, као и 
за вријеме њеног одржавања, не 
би дошло до продаје, точења и 
понуде алкохолних пића (члан 
26. став (2)). 

 

(2) Новчаном казном од 1.000 КМ до 
1.500 КМ ће се казнити за прекршај 
из става (1) овог члана и одговорно 
лице у правном лицу које је орган-
изатор јавног окупљања. 

(3) Новчаном казном из става (1) овог 
члана казниће се више правних   
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лица када су организатори јавног 
окупљања, а не одреде представни-
ка ( члан 11. став (2)), 

(4) Новчаном казном од 1.000 КМ до 
1.500 КМ ће се казнити организат-
ор јавног окупљања који је  физич-
ко лице или више физичких лица: 

 

a) за прекршаје из става (1) и (3) 
овог члана,  

б) ако мирно окупљање  организује   
физичко лице којем је рјешењем 
суда, у оквиру изречене мјере за-
бране посјећивања одређених мј-
еста, одређена забрана присуст-
ва јавном окупљању за вријеме тр-
ајања те мјере (члан 5. став (4)). 

 
Члан 31. 

(Новчане казне за водитеља  
јавног окупљања) 

 
Новчаном казном од 750 КМ до 

1.500 КМ ће се казнити за прекршај 
водитељ јавног окупљања  ако: 
 

a) не предузме потребне мјере за 
осигурање реда и мира на јав-
ном окупљању (члан 20. став (3)), 

б) не прекине јавно окупљање када  
наступи стварна опасност за си-
гурност људи имовине (члан 20. 
став (4)), 

ц)  настави прекинуто јавно окуп- 
љање, а да није отклоњена ства-
рна опасност за сигурност људи  
и имовину или настави преки-
нуто јавно окупљање изван вре-
мена у којем је најављено одрж-
авање јавног окупљања (члан 
20. став (5)) и 

д) учесницима јавног окупљања  не  
саопшти да је јавно окупљање 
обустављено односно прекину-
то и/или не затражи од учесни- 
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ка јавног окупљања да се мирно 
разиђу (члан 23. став (2). 

 
Члан 32. 

(Новчане казне за редаре) 
 

Новчаном казном од 200 КМ до 
600 КМ ће се казнити за прекршај ред-
ар на јавном окупљању  ако: 
 

a) не предузме мјере утврђене од-
редбама члана 21. ст. (2), (3), (4)  
овог Закона, 

б)   поступа супротно одредбама  
      члана 21. став (5) овог Закона, 
ц)  не носи прслук флуоресцентне  

боје са видљивим натписом 
“РЕДАР” (члан 21. став (6)), 

д)  носи оружје или предмете пого- 
дне за наношење повреда, уни-
форму, дијелове униформе, од-
јеће или других обиљежја који-
ма се позива или подстиче на 
оружане сукобе или употребу 
насиља, националну, расну, вје-
рску или другу мржњу (члан 
21. став (7)). 

 
Члан 33. 

(Новчане казне  
за физичка лица) 

 
Новчаном казном од 100 КМ до 

300 КМ ће се казнити за прекршај фи-
зичко лице ако: 
 

a) присуствује или иступа на јавн-
ом окупљању а рјешење суда од-
ређена му је забрана присуства 
јавном окупљању за вријеме тра-
јање те забране (члан 5. став (4)), 

б)  као учесник јавног окупљања   
као и лице које се налази у не-
посредној близини одржавања 
јавног окупљања, носи оружје,  
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предмете погодне за наношење 
тјелесних повреда и алкохолна 
пића (члан 19. став (1)), 

ц)   као учесник јавног окупљања   
носи униформе, дијелове уни-

форме, одјеће или других оби-
љежја којима се позива или по-
дстиче на оружане сукобе или 
употребу насиља, националну, 
расну, вјерску или другу мрж-
њу (члан 19. став (2)) и 

д)   на јавној приредби, три сата пр- 
ије и по завршетку, као и за вр-
ијеме њеног одржавања продаје 
и точи алкохолна пића (члан 
26. став (1)). 

 
ДИО ШЕСТИ – (ПРЕЛАЗНЕ И  
                              ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ) 
 

Члан 34. 
(Примјена закона  

на спортске приредбе) 
 

Одредба овог Закона примјењу-
ју се и на спортске приредбе, у питањ-
има која нису регулисана Законом о 
спрјечавању насиља и недоличног по-
нашања на спортским приредбама. 
 

Члан 35. 
(Престанак примјене 

 важећег закона) 
 

Даном ступања на снагу овог 
Закона престаје да важи Закон о јавн-
ом окупљању (“Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде”, 
број 5/03, и 9/14). 
 

Члан 36. 
(Ступање на снагу) 

 

Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службен- 
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им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”. 
 

Број:01-02-859/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА                                                                                                                                     
30.11.2015.године            СКУПШТИНЕ   
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р.  
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЗАКОНА 
О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ  

У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 

 
 
 

Проглашава се Закон о преста-
нку важења Закона о интерној ревизи-
ји у Босанско-подрињском кантону Го-
ражде, који је донијела Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 8. редовној сједници,  одржаној 30. 
новембра 2015. године. 
 

Број:02-02-507/15                 П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу Поглавља IV, oдјељак  
А, члана 23. став 1. тачка б) Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 8/98, 
10/00 и 5/03 ), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сјед- 
ници одржаној 30. новембра 2015. год-
ине, д о н о с и: 
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З А К О Н 
о престанку важења  

Закона о интерној ревизији  
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде 
 

Члан 1. 
(Престанак важења) 

 
Закон о интерној ревизији у Бо-

санско-подрињском кантону Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 17/04), 
престаје да важи. 
 

Члан 2. 
(Примјена Закона) 

 
 Ступањем на снагу овог Закона 
примјењиваће се Закон о интерној ре-
визији у јавном сектору у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене нов-
ине Федерације БиХ“, број: 47/08). 
 

Члан 3. 
(Надлежности, упосленици  

и средства за рад) 
 

Ступањем на снагу овог Закона 
надлежности за обављање послова ин-
терне ревизије преносе се на Министа-
рство за финансије Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 
 

Упосленици Уреда интерне ре-
визије у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде се распоређују у Минис-
тарство за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде у складу са ва-
жећим прописима. 
 

Опрема и средства за рад Уреда  
интерне ревизије Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде преносе се у вла- 
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сништво Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 4. 
(Завршне одредбе) 

 
Овај Закон ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 

Број:01-02-861/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА                                                                                                                                       
30.11.2015.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р.   
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На основу члана 33.а Устава 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 

 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈИ 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
 
 

Проглашава се Закон о измјена-
ма и допунама Закона о Радио-телеви-
зији Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, који је донијела Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 8. редовној сједници,  одржаној 30. 
новембра 2015. године. 
 

Број:02-02-508/15                 П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу Поглавља IV, Одјељ-
ак А, члана 23. став 1. тачка б) Устава 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде” број: 8/98, 
10/00, 5/03), Скупштина Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 8. редо-
вној сједници, одржаној 30. новембра 
2015. године, д о н о с и: 

 
 

З А К О Н 
о измјенама и допунама  

Закона о Радио-телевизији Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
У Закону о Радио-телевизији 

Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број: 7/02, 
8/09, 11/12, 13/12 и 9/13) иза члана 3. 
додаје се члан 3.а, који гласи: 
 

Члан 3.а 
 
(1) „Граматичка терминологија кори-

штења у овом Закону подразумије-
ва укључивање оба спола. 

(2) Оснивач је дужан да приликом из-
бора директора, главног и одговор-
ног уредника, уредника Телевизије 
и уредника Радија поштује одредбе 
Закона о равноправности сполова.” 

 
Члан 2. 

 
У члану 50. став 3. се мијења и 

гласи: 
 

„За директора може бити име-
новано лице које има високу стручну  
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спрему - VII степен стручне спреме др-
уштвеног смјера или високо образо-
вање првог, другог или трећег циклуса 
болоњског система студирања, са стеч-
еном дипломом високог образовања – 
друштвеног смјера, пет година радног 
искуства на руководећим радним мје-
стима и које се истиче организацион-
им способностима.” 
 

Члан 3. 
 

У члану 51.а став 1. се мијења и 
гласи: 
 

„За главног и одговорног уред-
ника ЈПРТВБПК Горажде може бити 
именовано лице које има високу стру-
чну спрему - VII степен стручне спре-
ме друштвеног смијера или високо об-
разовање првог, другог или трећег ци-
клуса болоњског система студирања, 
са стеченом дипломом високог образо-
вања – друштвеног смјера, пет година 
радног искуства у новинарској струци 
и које се истиче организационим спо-
собностима”. 
 

Члан 4. 
 

У члану 51.б ставови 1. 2. и 3 се 
мијењају  и гласе: 
 

За уредника Телевизије и уред-
ника Радија може бити именовано ли-
це које има високу стручну спрему - 
VII степен стручне спреме друштвеног 
смијера или високо образовање првог, 
другог или трећег циклуса болоњског 
система студирања, са стеченом дип-
ломом високог образовања – друштве-
ног смјера, три године радног искуст-
ва у новинарској струци и које се ис-
тиче организационим способностима. 
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Уредника телевизије и уредни-
ка радија ЈПРТВБПК Горажде именује 
директор. 
 

Статутом ЈПРТВ Горажде ближе 
се уређују права, обавезе и одговорно-
сти уредника Телевизије и уредника 
Радија у складу са законом и другим 
важећим прописом. 
 

Члан 5. 
 

Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службе-
ним новинама Босанско подрињског 
кантона Горажде“. 
 

Број:01-02-862/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА                                                                                                                                       
30.11.2015.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р.       
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На основу члана 28.  Закона о 
унутрашњим пословима  (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 6/15) и члана 106. Пос-
ловника Скупштине Босанско-подри-
њског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 10/08 и 1/15), Скупшт-
ина Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 8. редовној сједници, одржа-
ној 30.11.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У КУ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА 
 

Члан 1. 
 
  У Независни одбор, на период 
од 4 (четири) године, именују се: 
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1. АЏЕМ ЕНВЕР 
2. МУЈЕЗИНОВИЋ ХУСЕИН 
3. САЛИЋ САДИК 
4. ИМАМОВИЋ СЕЛИМ 
5. ОСМАНСПАХИЋ АЛМИР 
6. ВИДАКОВИЋ БОБАНА 
7. МУХАРЕМ ЕНЕС 

  
Члан 2. 

 
   Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде”. 
 

Број:01-04-863/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА                                                                                                                                      
30.11.2015.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р.   
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На основу Поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и чла-
нова 106. и 108. Пословника Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
10/08  и 1/15) и Поглавља IX  Етичког 
кодекса за изабране званичнике Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, бр-
ој: 01-05-405/09 од 29. априла 2009. год-
ине, Скупштина Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 8. редовној сједн-
ици, одржаној 30. новембра 2015. годи-
не, д о н о с и: 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ЕТИЧКОГ ОДБОРА 
 

Члан 1. 
 

 У Етички одбор  именују се:   
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1. ЗУКО НЕНО  
2. ДЕЛИЗАИМОВИЋ АЛМА 
3. ЋУЛОВ НИХАД 
4. САЛМАН АСИМ 
5. ОБУЋА БАЈРО 

 
Члан 2. 

 
 Мандат члановима Етичког од-
бора траје 4 (четири) године, односно 
до истека мандата посланика у Скуп-
штини Босанско-подрињског кантона 
Горажде, изабраним на општим изб-
орима 2014. године.   
 

Члан 3. 
 
 Одредбе Закона о накнадама 
плата посланика и платама функцио-
нера које бира, именује или чији избор 
и именовање потврдјује Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, које се односе на чланове сталних 
радних тијела, примјењиваће се и на 
чланове Етичког одбора. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”. 
 

Број:01-05-864/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
30.11.2015.године            СКУПШТИНЕ 
      Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р. 
 

864 
 

 На основу члана 12. став 3. Зак-
она о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације Босне и Херцеговине“, број: 
12/03) и члана 23. Закона о правобран-
илаштву Босанско-подрињског канто- 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој:1/06 и 14/08), премијер Босанско-по-
дрињског кантона Горажде д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању кантоналног 

правобраниоца 
 

Члан 1. 
 
 Менсур Делахмет, дипломира-
ни правник из Горажда, именује се за 
кантоналног правобраниоца Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Кантонални правобранилац 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де именује се на период од четири (4) 
године. 
 

Члан 3. 
 
 Права и обавезе именованом 
почињу тећи даном потврђивања име-
новања од стране Скупштине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ово Рјешење ће се накнадно об-
јавити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-34-468/15                 П Р Е М И Ј Е Р 
27.10.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

865 
 

На основу чланова 106, 186. и 
187. Пословника Скупштине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
тнона Горажде”, број: 10/08 и 1/15), 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 8. редовној сједници, 
одржаној 30. новембра 2015. године,    
д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОТВРЂИВАЊУ РЈЕШЕЊА 

ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ О ИМЕНОВАЊУ 

КАНТОНАЛНОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА 

 
Члан 1. 

 
Потврђује се Рјешење премије-

ра Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, број: 02-34-468/15 од 27.10.2015. 
године, о именовању ДЕЛАХМЕТ МЕ-

НСУРА за кантоналног правобранио-
ца Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”. 
 

Број:01-34-865/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
30.11.2015.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 

 

866 
 

На основу Поглавља IV, Одјељ-
ак А, члана 23. Устава Босанско-подри-
њског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  
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чланова 106. и 108. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подињског кантона Горажде, на 8. ре-
довној сједници, одржаној 30. новемб-
ра 2015.године,  д о н о с и:  
   
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
„КАЛЕНДАРА ОБИЉЕЖАВАЊА 

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА, ДАТУМА 
И ЛИЧНОСТИ ИЗ ОДБРАМБЕНО-
ОСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА 1992-

1995. ГОДИНА У БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОМ КАНТОНУ 

ГОРАЖДЕ” 
 

Члан 1. 
 

У члану 1. Одлуке о утврђива-
њу „Календара обиљежавања значајн-
их догађаја, датума и личности из од-
брамбено-ослободилачког рата 1992-
1995. година у Босанско-подрињском 
кантону Горажде” број: 01-41-1067/12 
од 31.12.2012.године („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 1/13), датум под редним 
бројем 5. „Гребак – пут живота” мије-
ња се и гласи „07.08.” 

У истом члану, под редним бр-
ојем 4. утврђује се нови датум 13.05. – 
Дан формирања Прве дринске бри-
гаде, досадашњи редни бројеви 4, 5, 6. 
постају редни бројеви 5, 6. и 7, под ре-
дним бројем 8. утврђује се нови датум 
22.08. – Дан сјећања на погинуле у па-
ду хеликоптера, а досадашњи редни 
бројеви 7, 8. и 9. постају редни бројеви 
9, 10. и 11. 

10. десембар/просинац 2015. 
 

 
Члан 2. 

 

Члан 2. став 2. Одуке се мијења 
и гласи: „Одбор ће бројати 5 (пет) чл-
анова у саставу: премијер Босанско-
подрињског кантона Горажде, Мин-
истар за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде, Мин-
истар за образовање, младе, науку 
културу и спорт Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде и 2 (два) предста-
вника удружења борачких популац-
ија са простора Босанско-подрињског 
кантона Горажде.” 
 

Члан 3. 
 

У члану 5. Одлуке додаје се но-
ви став два који гласи: „Поједини дат-
уми од посебног значаја за удружења 
борачких популација са простора Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
могу се финансирати из Буџета Кан-
тона на основу захтјева и пројеката 
удружења борачких популација и 
приједлога Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског канто-
на Горажде.”  
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде”.  
  

Број:01-41-866/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
30.11.2015.године            СКУПШТИНЕ 
      Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
 

867 
 

 На основу чланова 106. и 108. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског катнона 
Горажде”, број: 10/08 и 1/15), Скупшт- 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ина Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 8. редовној сједници, одржа-
ној 30.11.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  
НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ЈУ  СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Финансиј-
ски план ЈУ Служба за запошљавање 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2016. годину.  
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”. 
 

Број:01-14-867/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
30.11.2015.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
 

868 
 

На основу члана 27. Закона о 
буџетима у Федерацији Босне и Херц-
еговине („Службене новине Федера-
ције БиХ”, број: 102/13, 09/14 и 13/14 ) 
и члана 51. тачка 1. Закона о посредо-
вању у запошљавању и социјалној си-
гурности незапослених лица („Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
41/01, 22/05 и 9/08), Управни одбор ЈУ 
Служба за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 11. сје- 
дници, одржаној 21.10.2015. године, 
утврдио је: 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ЈУ Служба за запошљавање 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину 

 
Члан 1. 

(Синтетика планираних  
средстава и издатака) 

 
 Финансијским планом Службе 
за запошљавање Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2016. годину утвр-
ђују се планирана средства и издаци 
изванбуџетског Фонда за запошљава-
ње Босанско-подрињског кантона, у 
општем дијелу: 
 

1. УКУПНО  
ПЛАНИРАНА  
СРЕДСТВА ...................1.964.000 КМ 
 

(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 
 

1.1. Порезни приходи  1.384.000 КМ 
1.2. Непорезни приходи...28.500 КМ 
1.3. Текући трансфери....100.000 КМ 
1.4. Вишак прихода  

над расходима ...........451.500 КМ 
 
2. УКУПНО  

РАСХОДИ  
И ИЗДАЦИ ...................1.964.000 КМ 
 

(2.1.+2.2.) 
 

2.1. Текући расходи......1.960.000 КМ 
2.2. Капитални издаци.......4.000 КМ 

 
Члан 2. 

(Аналитика планираних  
средстава и издатака) 

 
Планирана средства и издаци 

по скупинама утврђују се у посебном  
дијелу планираних средстава и изда-
така за 2016. годину како слиједи: 
 



   Б
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 А) УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  

Ек. код О П И С 
План за 

2015. год. 
 

План за 
2016.год. 

Индекс 
(4/3*100) 

Процјена за 
2017.год. 

Процјена 
за 

2018.год. 

1 2 3 4 5 6 7 

 УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 
(I+II+III)  

 
1.942.000 

 
1.964.000 

 
101 

 
1.987.600 

 
2.015.600 

 
700000 

 
I-УКУПНО ПРИХОДИ 

 
1.461.500 

 
1.512.500 

 
103 

 
1.537.600 

 
1.565.600 

712000 Доприноси за социјалну заштиту 1.357.000 1.384.000 102 1.411.000 1.439.000 
712113 Допринос за осигурање од незапослености 1.357.000 1.384.000 102 1.411.000 1.439.000 

720000 Непорезни приходи 39.700 28.500 71 26.600 26.600 
721211 Приходи од камате на депозите у банци 200 100 50 100 100 

722611 Приходи од пружања услуга грађанима 
(радне дозволе) 

 
3.000 

 
1.400 

 
46 

 
1.500 

 
1.500 

722719 Остали поврати 21.500 12.000 55 10.000 10.000 

722791 Остале непланиране уплате 15.000 15.000 100 15.000 15.000 

 
730000 

Текући трансфери 
(трансфери и донације) 

 
64.800 

 
100.000 

 
154 

 
100.000 

 
100.000 

732131 Трансфер од Федералног завода  
за запошљавање 

 
64.800 

 
100.000 

 
154 

 
100.000 

 
100.000 

 
813000 

 
II-УКУПНО ПРИМИЦИ 

 
500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
813612 

Отплате од осталих домаћих  
позајмљивања 

 
500 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
591111 

III-ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА 
(средства планирана за активну политику 
запошљавања)  

 
 

480.000 

 
 

451.500 

 
 

94 

 
 

450.000 

 
 

450.000 
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Ек. 
код 

О П И С 
План за 

2015. год. 
План за 
2016.год. 

Индеx 
(4/3*100) 

Процјена 
за 

2017.год. 

Процјена 
за 

2018.год. 
1 2 3 4 5 6 7 

 Р А С Х О Д И   И   И З Д А Ц И 1.942.000 1.964.000 101 1.987.600 2.015.600 
610000 Текући расходи 1.937.000 1.960.000 101 1.982.600 2.010.600 
611000 Плате и накнаде трошкова запослених  351.210 378.000 107 386.100 394.200 
611100 Бруто плате и накнаде плата 293.210 320.000 109 327.100 334.200 
611110 Плате и накнаде плате по умањењу доприноса 201.650 220.000 109 225.000 230.000 

611130 Доприноси на терет запослених 91.560 100.000 109 102.100 104.200 

611131 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 50.000 55.000 110 56.000 57.000 

611132 Доприноси за здравствено осигурање 37.000 40.000 108 41.000 42.000 

611133 Доприноси за запошљавање 4.560 5.000 109 5.100 5.200 

611200 Накнаде трошкова запослених 58.000 58.000 100 59.000 60.000 
611210 Накнаде за превоз и трошкове смјештаја 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

611211 Накнаде за превоз с посла и на посао 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

611220 Накнаде из радног односа 54.000 54.000 100 55.000 56.000 

611221 Накнаде за топли оброк током рада 26.000 26.000 100 28.000 28.000 

611224 Регрес за годишњи одмор 15.000 15.000 100 16.000 17.000 

611225 Отпремнине због одласка у пензију 3.000 3.000 100 - - 

611226 Јубиларне награде, дарови дјеци и сл. 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

611227 Помоћ у случају смрти  5.000 5.000 100 5.000 5.000 

611229 Помоћ у случају осталих болести 4.000 4.000 100 5.000 5.000 

612000 Доприноси послодавца 31.610 35.000 110 36.000 37.000 
612100 Доприноси послодавца 31.610 35.000 110 36.000 37.000 
612110 Допринос на терет послодавца 31.610 35.000 110 36.000 37.000 

612111 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 18.000 20.000 111 20.400 21.000 

612113 Доприноси за здравствено осигурање 12.000 13.000 108 13.500 13.800 

612113 Доприноси за запошљавање 1.610 2.000 124 2.100 2.200 
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613100 Путни трошкови 4.600 4.600 100 4.600 4.600 
613110 Путни трошкови у земљи 4.400 4.300 97 4.300 4.300 

613111 Трошкови превоза у земљи јавним средствима 300 300 100 300 300 

613113 Путовање, лична возила у земљи 300 300 100 300 300 

613114 Трошкови смјештаја за сл. путовања у земљи 500 500 100 500 500 

613115 Трошкови дневница у земљи 3.300 3.200 97 3.200 3.200 

613190 Остале накнаде путних и других трошкова 200 300 150 300 300 

613191 Остале накнаде путних и других трошкова 200 300 150 300 300 

613200 Издаци за енергију 4.000 4.000 100 4.000 4.000 
613210 Издаци за енергију 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

613211 Издаци за електричну енергију 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

613300 Издаци за комуникацију и  комуналне услуге 11.700 13.600 116 13.600 13.600 
613310 Издаци за комуникацију 9.400 11.300 120 11.300 11.300 

613311 Издаци за телефон, телефакс и телекс  4.000 4.000 100 4.000 4.000 

613312 Издаци за интернет 2.300 3.700 160 3.700 3.700 

613313 Издаци за мобилни телефон 600 600 100 600 600 

613314 Поштанске услуге 2.500 3.000 120 3.000 3.000 

613320 Издаци за комуналне услуге 2.300 2.300 100 2.300 2.300 

613321 Издаци за воду и канализацију 2.300 2.300 100 2.300 2.300 

613400 Набавка материјала и ситног инвентара 14.000 16.000 107 15.000 15.000 
613410 Административни материјал и ситан инвентар 12.000 13.000 108 13.000 13.000 

613411 Издаци за обрасце и папир 3.000 1.500 50 1.500 1.500 

613412 Издаци за компјутерски материјал 4.000 7.000 175 7.000 7.000 

613413 Издаци за образовање кадрова 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613416 Ситни инвентар 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613417 Канцеларијски материјал 3.000 2.500 83 2.500 2.500 

613480 Остали материјали посебне намјене 2.000 3.000 150 2.000 2.000 

613481 Издаци за одјећу, униформе и платно - 1.000 - - - 

613482 Храна и прехрамбени материјал 500 500 100 500 500 
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613500 Издаци за услуге превоза и горива 4.000 4.000 100 4.000 4.000 
613510 Гориво за превоз 3.700 3.700 100 3.700 3.700 

613512 Дизел 3.500 3.500 100 3.500 3.500 

613513 Моторно уље 200 200 100 200 200 

613520 Превозне услуге 300 300 100 300 300 

613523 Регистрација моторних возила 300 300 100 300 300 

613600 Унајмљивање имовине, опреме  
и немат. имовине 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613610 Унајмљивање имовине 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613611 Унајмљивање простора или зграда 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613700 Издаци за текуће одржавање 8.000 8.000 100 8.000 8.000 
613710 Материјал за поправке и одржавање 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

613711 Материјал за поправак и одржавање зграда 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613712 Материјал за поправак и одржавање опреме 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613713 Материјал за поправак и одржавање возила 2.000 2.000 100 2.000 2.000 

613720 Услуге поправака и одржавања 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

613721 Услуге поправака и одржавања зграда 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613722 Услуге поправака и одржавања опреме 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613723 Услуге поправака и одржавања возила 2.000 2.000 100 2.000 2.000 

613800 Издаци осигурања, банкaрских услуга 
и платног промета 7.700 7.700 100 7.700 7.700 

613810 Издаци осигурања 3.700 3.700 100 3.700 3.700 

613811 Осигурање имовине 700 700 100 700 700 

613813 Осигурање возила 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613814 Осигурање запослених-колективно животно 
осигурање 2.000 2.000 100 2.000 2.000 

613820 Услуге банкарског и платног промета 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

613821 Издаци банковних услуга 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613822 Издаци платног промета 3.000 3.000 100 3.000 3.000 
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613910 Издаци за информисање 11.000 11.000 100 11.000 11.000 

613912 Услуге штампања 3.000 3.000 100 3.000 3.000 

613914 Услуге репрезентације 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

613916 Услуге објављивања тендера и огласа 2.000 2.000 100 2.000 2.000 

613919 Остали издаци за информисање 2.000 2.000 100 2.000 2.000 

613920 Услуге за стручно образовање 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

613922 Услуге за стручно образовање 4.000 4.000 100 4.000 4.000 

613930 Стручне услуге 10.000 10.000 100 10.000 10.000 

613931 Издаци рачуноводствених и ревизорских услуга 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

613934 Издаци за хардверске и софтверске услуге 9.000 9.000 100 9.000 9.000 

613970 Издаци по основу др. самосталних дјелатности 17.000 17.000 100 13.000 13.000 

613974 Издаци за рад комисија 1.000 1.000 100 1.000 1.000 

 
613976 

Остали издаци за др. самосталне дјелатности- 
Управни одбор, Надзорни одбор и уговори о 
дјелу 

 
16.000 

 
16.000 

 
100 

 
12.000 

 
12.000 

 
613980 

Издаци за порезе и доприносе на доходак од 
друге самос. дјелат.и повр. самос. рада   

 
7.500 

 
7.500 

 
100 

 
7.500 

 
7.500 

613983 Посеб. нак. на дох. за заштиту од прир. и др. 
несрећа 1.500 1.500 100 1.500 1.500 

613984 општа водна накнада 1.500 1.500 100 1.500 1.500 

613986 Доприноси за ЗО од др. самосталне дјелатности 1.200 1.200 100 1.200 1.200 

613987 Допринос за ПИО од др. самосталне дјелатности  1.300 1.300 100 1.300 1.300 

613988 Порез на доходак од друге самост. дјелатности 2.000 2.000 100 2.000 2.000 

613990 Остале неспоменуте услуге и даџбине 3.000 3.000 100 3.000 3.000 

613991 Остале неспоменуте услуге и даџбине 3.000 3.000 100 3.000 3.000 

614000 Текући трансфери и други текући расходи 1.445.680 1.435.600 99 1.453.100 1.472.000 
614100 Текући трансфери др. нивоима власти и 

фондовима 24.000 21.500 89 17.500 17.500 
614140 Текући трансфери за јавне фондове 24.000 21.500 89 17.500 17.500 
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614144 Трансфер за Фонд за инвалиде 24.000 21.500 89 17.500 17.500 

614200 Текући трансфери појединцима 876.880 980.100 111 1.085.600 1.104.500 
614220 Трансфери појединцима по основу м-с сиг. 

Незапослених лица 876.880 980.100 111 1.085.600 1.104.500 

614223 Новчане накнаде незапосленим лицима 656.880 740.100 112 845.600 854.500 

614225 Допринос за здравствено осигурање  
за незапослене 190.000 200.000 105 200.000 210.000 

614229 Остале исплате појединцима по основу м-с 
сиг. н.л. 30.000 40.000 133 40.000 40.000 

614500 Субвенције приватним предузећима  
и подузетницима 544.800 430.000 79 350.000 350.000 

614530 Субвенције за активну политику запошљавања  544.800 430.000 79 350.000 350.000 

614533 Програм суфин. запошљавања ВСС и ВШС  - 320.000 - 320.000 320.000 

614534 Програм „Посао за све“ 9.000 - - - - 

614534 Програм запошљавања социјално угрожених 
категорија 190.000 - - - - 

614534 Програм самозапошљавања 231.000 70.000 30 - - 

614539 Обука-информатика, енглески и њемачки језик 50.000 40.000 80 30.000 30.000 

614539 Програм обуке за познате послодавце 64.800 - - - - 

614700 Текући трансфери у иностранство - 4.000 - - - 
614720 Текући трансфери међународним 

организацијама - 4.000 - - - 

614721 Учешће у пројекту огледни и мобилни биро  - 4.000 - - - 

821000 Капитални издаци 6.000 4.000 66 5.000 5.000 
821300 Набавка опреме 6.000 4.000 66 5.000 5.000 
821312 Компјутерска опрема 2.000 2.000 66 3.000 3.000 

821319 Остале канцеларијске машине 4.000 - - 2.000 2.000 

821341 Електронска опрема - 2.000 - - - 
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Члан 3. 
(Прописи који омогућавају  

проведбу плана) 
 
 Израда, доношење и извршава-
ње Финансијског плана врши се у скл-
аду са Законом о буџетима у Федерац-
ији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 102/13, 
09/14 и 13/14). 
 Средства за осигурање од неза-
послености остварују се уплатом доп-
риноса за осигурање од незапосленос-
ти у складу са Законом о доприносима 
(„Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 
17/06 и 14/08) и Законом о посредо-
вању у запошљавању и социјалној си-
гурности незапослених ллица („Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
41/01, 22/05 и 09/08). 
 

Члан 4. 
(Извршење плана) 

 
 Служба за запошљавање Босан-
ско-подрињског кантона проводи изв-
ршење овог Плана. 
 Директор Службе за запошљав-
ање одговоран је за извршење овог Фи-
нансијског плана у складу са важећим 
прописима и општим актима Службе 
за запошљавање. 
 Директор Службе за запошљав-
ање ће да прати остваривање овог Фи-
нансијског плана и предузима мјере за 
његово извршење и предлаже, према 
потреби, његове измјене и допуне. 

 
Члан 5. 

(Распоред средстава) 
 
 Планирана средства утврђена 
овим Финансијским планом ће се рас- 
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поређивати према намјенама сразмјер-
но оствареним приходима у периоду у 
којем се распоређују.  
 

Члан 6. 
(Ступање на снагу) 

 

 Финансијски план ступа на сн-
агу даном доношења Одлуке Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде о давању сагласности, а исти ће 
се примјењивати од 01. јануара 2016. 
године. 
 

Број:01/12-05-79-1/15        ПРЕДСЈЕДНК 
21.10.2015.године      УПРАВНОГ ОДБОРА 
     Г о р а ж д е              Асим Плакало,с.р. 
 

869 
 

На основу члана 55. Статута Сл-
ужбе за запошљавање, Надзорни одб-
ор Службе за запошљавање Босанско- 
подрињског кантона Горажде, на 19. 
редовној сједници одржаној дана 20. 
10.2015. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Финансијског плана 
Службе за запошљавање БПК 

Горажде за 2016. годину 
 

I 
 

Надзорни одбор Службе за зап-
ошљавање БПК Горажде усваја Финан-
сијски план Службе за запошљавање 
БПК Горажде за 2016. годину. 
 

II 
 

Финансијски план доставити 
Министарству за правосуђе, управу и 
радне односе БПК Горажде и Федера-
лном заводу за запошљавање на увид и 
даљу процедуру. 
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III 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 

Број:01/13-05-78-1/15    ПРЕДСЈЕДНИЦА 
20.10.2015.године      НАДЗОРНОГ ОДБОРА                                                    
      Г о р а ж д е          Индира Ризвановић,с.р. 
 

870               
 

На основу члана 31. Статута Сл-
ужбе за за запошљавање, Управни одб-
ор Службе за запошљавање Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 11. 
сједници одржаној дана 21.10.2015. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Финансијског плана 
Службе за запошљавање БПК 

Горажде за 2016. годину 
 

I 
 

Управни одбор Службе за запо-
шљавање БПК Горажде усваја Финан-
сијски план Службе за запошљавање 
БПК Горажде за 2016. годину. 
 

II 
 

Финансијски план доставити 
Министарству за правосуђе, управу и 
радне односе БПК Горажде и Федерал-
ном заводу за запошљавање на увид и 
даљу процедуру. 
 

III 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 

Број:01/12-05-79-1/15      ПРЕДСЈЕДНИК 
21.10.2015.године      УПРАВНОГ ОДБОРА 
     Г о р а ж д е              Асим Плакало,с.р. 
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На основу чланова 106. и 108. 
Пословника Скупштине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 10/08 и 1/15), Ск-
упштина Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на 8. редовној сједници, 
одржаној 30. новембра 2015. године,    
д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ОДЛУКУ О ИЗВРШАВАЊУ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

ЈУ СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност на Одлуку о 

извршавању Финансијског плана ЈУ 
Служба за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2016. го-
дину.  
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”. 
 

Број:01-14-868/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
30.11.2015.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р. 

 

872 
 

 На основу члана 31. Статута Сл-
ужбе за запошљавање Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а у складу са  
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чланом 7. Став 2. Закона о буџетима 
Федерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ” број 
102/13, 9/14 и 13/14), Управни одбор 
Службе за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 11. 
сједници одржаној 21.10.2015. године, 
д о н о с и: 
  
   

О Д Л У КУ 
О ИЗВРШАВАЊУ 

 ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ЈУ „Служба за запошљавање 

Босанско-подрињског  кантона 
Горажде” за 2016. годину 

 
I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком уређује струк-
тура прихода и примитака те расхода 
и издатака Финансијског плана ЈУ 
„Служба за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде” за 2016. 
годину (у даљем тексту: Финансијски 
план) и његово извршавање, приори-
тети плаћања, као и друга питања о 
извршавању Финансијског плана.  
 

Члан 2. 
 

Финансијски план је акт који 
доноси Управни одбор Службе за зап-
ошљавање Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (у даљем тексту: Служ-
ба), а којим се утврђује план финансиј-
ских активности исказаних кроз проје- 
кцију годишњих прихода и примита- 
ка, утврђених износа расхода и издата-
ка. 
 

Скупштина Босанско-подрињс- 
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ког кантона Горажде даје сагласност 
на Финансијски план. 

 
II   СТРУКТУРА  ПРИХОДА  
      И ПРИМИТАКА  ТЕ РАСХОДА  
      И ИЗДАТАКА  
 

Члан 3. 
 

Финансијски план се састоји од 
општег и посебног дијела. 

Општи дио Финансијског пла-
на чини рачун прихода и примитака, 
расхода, издатака те финансирања. 
Урачуну прихода и расхода исказују 
се порезни и непорезни приходи и 
други приходи и примици те расходи 
и издаци утврђени за финансирање 
пословања Службе на основу закона и 
других прописа. 

Посебан дио Финансијског пла-
на састоји се од плана расхода и изда-
така исказаних по врстама, распоређе-
них у текуће издатке и капиталне ин-
вестиције. 
 

Члан 4. 
 

Рачун прихода и расхода сас-
тоји се од: 
 

1) Прихода: 
a) Порезних прихода: 
- доприноса за осигурање од 

незапослености које уплаћу-
ју послодавци и запослени-
ци у складу са законом; 

 

б) Непорезних прихода: 
- камата, 
- радних дозвола за странце, 
- примљених трансфера и до- 

нација, 
- осталих прихода; 
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2) Расхода: 
- плата и накнада трошкова 

запослених, 
- доприноса послодавца,   
- издатака за материјал, сит-

ни инвентар и услуге, 
- текућих трансфера, 
- капиталних издатака. 

 
III    ИЗВРШАВАЊЕ  
         ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
 

Члан 5. 
 

Служба може одобрена средст-
ва користити само на начин, у висини 
и за намјену утврђену Финансијским 
планом и овом Одлуком. 
 

Члан 6. 
 

Финансијски план се извршава 
на основу планиране динамике реали-
зације програмских активности, а у ск-
ладу са расположивим средствима. 
При уговарању обавеза нужно се води 
рачуна о пројектованој динамици пр-
илива и одлива средстава и врши се 
усклађивање плаћања са плановима 
извршавања Финансијског плана. 

Финансијски план се извршава 
на начин прописан Законом о посре-
довању у запошљавању и социјалној 
сигурности незапослених лицца („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, бр: 
41/01, 22/05 и 9/08) по сљедећим при-
оритетима:  
 

1) административни трошкови, 
2) остваривање материјалне и со-

цијалне сигурности незапосле-
них лица, 

3) мјере за промицање остварива-
ња и одржавања више стопе за- 
послености и побољшање стру- 
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ктуре запослених, 

4) капитални издаци. 
 

Члан 7. 
 

У складу са чланом 59. Закона о 
буџетима у Федерацији БиХ („Службе-
не новине Федерације БиХ” , број: 
102/13, 9/14 и 13/14) могуће је изврш-
ити прерасподјелу средстава између 
појединих ставки расхода и издатака, а 
највише до 10% укупно одобрених ра-
схода и издатака утврђених Финансиј-
ским планом. 

Прерасподјелу средстава из ста-
ва 1. овог члана одобрава Управни од-
бор, уз сагласност ресорног министар-
ства. 

Прерасподјелу средстава изме-
ђу аналитичких конта у оквируисте 
групе конта одобрава Управни одбор. 
 

Члан 8. 
 

Приходи од доприноса за оси-
гурање од незапослености и приходи 
од издавања радних дозвола за стран-
це се прикупљају путем депозитног 
рачуна Службе у складу са Законом о 
трезору у Федерацији Босне и Херце-
говине („Службене новине Федерације 
БиХ”,број:58/02, 19/03 и 79/07). 
 

Обављање  платних трансакци-
ја врши се преко трансакцијских рачу-
на. 
 

Потписник налога платних тра-
нсакција путем рачуна Службе је дир-
ектор. 
 

Члан 9. 
 

Средства за плате и накнаде за-
послених исплаћиваће се у складу са  
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Правилником о раду и другим пропи-
сима који регулишу ову област.  
 

Члан 10. 
 

1) Средства за текуће трансфере за 
материјално-социјалну сигурност 
незапослених лица исплаћиват ће 
се у складу са Законом о посредо-
вању у запошљавању и социјалној 
сигурности незапослених лица Фе-
дерације БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр: 41/01, 22/05 
и 9/08). 

2) Средства на позицији трансфер за 
фонд за инвалиде реализоваће се у 
складу са Законом о професионал-
ној рехабилитацији, оспособљава-
њу и запошљавању лица са инвал-
идитетом („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, број:9/10). 

3) Средства за текуће трансфере за 
активну политику запошљавања 
исплаћиваће се у складу са програ-
мима мјера за подстицај запошља-
вања усвојеним од стране Управн-
ог одбора. 

 
Члан 11. 

 
Поступак набавке робе, радова 

и услуга врши се у складу са Законом 
о јавним набавкама Босне и Херцего-
вине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), као и процедурама и поступци-
ма прописаним подзаконским актима. 
 
IV   ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

 
Члан 12. 

 
Кварталне извјештаје прописа- 

не Правилником о финансијском извј-
ештавању и годишњем обрачуну буџ- 
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ета у Федерацији БиХ (“Службене но-
вине Федерације БиХ”, број: 69/14 и 
14/15) Служба доставља ресорном ми-
нистарству, кантоналном министарст-
ву за финансије, Федералном минист-
арству за финансије и Федералном за-
воду за запошљавање, за периоде: од 1. 
јануара до 31. марта, од 1. јануара до 
30. јуна и од 1. јануара до 30. септембра 
у року од 20 дана по истеку обрачунс-
ког периода, а за период од 1. јануара 
до 31. децембра  до 5. марта текуће го-
дине.   
 

Члан 13. 
 

Годишње извјештаје прописане 
Правилником: 1) Рачун прихода и ра-
схода; 2) Биланс стања; 3) Извјештај о 
капиталним издацима и финансира-
њу; 4) Посебне податке о платама и о 
броју запослених, 5) Извјештај о обра-
чунатој и уплаћеној накнади за заш-
титу од природних и других  несрећа 
(Образац ЗС) и Статистички образац - 
Годишњи извјештај о инвестицијама 
(образац ИНВ-01), Служба доставља 
Финансијско-информатичкој агенцији 
у два примјерка најкасније до 28. фе-
бруара текуће године за претходну го-
дину.  
 

Члан 14. 
 

Служба доставља годишњи из-
вјештај о извршењу Финансијског пла-
на за претходну годину до 5. марта те-
куће године надлежним органима (ре-
сорном министарству, кантоналном 
министарству за финансије, Федерал-
ном министарству за финансије и Фе-
дералном заводу за запошљавање).      
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V   РЕВИЗИЈА И КОНТРОЛА БУЏЕТА 
 

Члан 15. 
 

Интерну ревизију у Служби у 
складу са Правилником о критеријима 
за успостављање јединица за унутра-
шњу ревизију у јавном сектору у Фе-
дерацији БиХ (“Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 82/13 и 74/14) пр-
оводи јединица за унутарњу ревизију 
Министарства за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 

На сва питања која нису регу-
лисана овом Одлуком, а тичу се извр-
шавања, рачуноводства и ревизије, пр-
имјењиваће се одредбе Закона о буџе-
тима у Федерацији БиХ („Службене 
новине Федерације БиХ” , број: 102/13, 
9/14 и 13/14) и других важећих закона 
и подзаконских аката.  
 

Члан 17. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом добијања сагласности од Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а примјењује се у години за ко-
ју је донесена. 
 

Број:01/12-05-79-2/15        ПРЕДСЈЕДНИК 
21.10.2015.године         УПРАВНОГ ОДБОР 
     Г о р а ж д е                 Асим Плакал,с.р. 
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 
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У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ДОПУНАМА ЗАКОНА  
О КОНЦЕСИЈАМА 

 
 
 

Проглашава се Закон о допуна-
ма Закона о концесијама, који је дони-
јела Скупштина Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 9. редовној сјед-
ници,  одржаној 10. децембра 2015. го-
дине. 
 

Број:02-02-532/15                 П Р Е М И Ј Е Р 
10.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е    
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На основу Поглавља IV, одјељак 
А, члана 23, став 1. тачка б) Устава Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 9. ре-
довној сједници, одржаној 10.122015. 
године, д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

КОНЦЕСИЈАМА 
 

Члан 1. 
 
 Члан 56. Закона о концесијама 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 5/03), до-
пуњује се и гласи:  
 

„Члан 56. 
 
 Захтјеви за додјелу концесија 
поднесени кантоналним органима до  
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дана ступања на снагу овог Закона ри-
јешиће се по овом Закону. 
 Правна и физичка лица која ко-
ристе природна богатстава или добра 
у општој употреби, а која немају зак-
ључен уговор о концесији, поднијеће 
надлежном ресорном министарству 
захтјев за самоиницијативну понуду у 
року од 30 дана од дана ступања на 
снагу овог Закона ради закључења уг-
овора о концесији.  
 У поступку закључења уговора 
из става 2. овог члана, поред елемената 
уговора из члана 32. истог Закона, ре-
гулисаће се питање правичне накнаде 
на име досадашњег кориштења при-
родних богатстава и добара у општој 
употреби, на чију висину сагласност 
даје Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде. 
 Уколико корисник природних 
богатстава и добара у општој употреби 
не поднесе захтјев у горе предвиђеном 
року, надлежни кантонални инспект-
ор ће наредити обуставу радова и дру-
гих активности усмјерених на кориш-
тење природних богатстава или доба-
ра у општој употреби.“ 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“. 
 

Број:01-02-925/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА                                                                                                                                     
10.12.2015.године            СКУПШТИНЕ                                                  
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
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На основу чланова 106. и 108. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 

10. десембар/просинац 2015. 
 

 
Горажде“, број:10/08 и 1/15), Скупшт-
ина Босанско-подри-њског кантона Го-
ражде, на 9. редовној сједници, одржа-
ној 10.12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПОТРЕБНИХ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕСТАВА  

ЗА ТРАКИЦЕ ЗА МЈЕРЕЊЕ ШЕЋЕРА 
У КРВИ ДИЈАБЕТИЧАРИМА  
СА ПОДРУЧЈА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком задужује Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и Завод здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да обезбиједе финансијска средства 
у износу до 300.000,00 КМ ради наба-
вке тракица за мјерење шећера у крви 
дијабетичарима са подручја Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Финансијска средства обезбије-
дити у Буџету Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Финансијском пл-
ану Завода здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2016. годину. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-14-929/15    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
10.12.2015.године         СКУПШТИНЕ                                          
     Г о р а ж д е           Аида Обућа,с.р.   
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На основу чланова 106. и 108. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског катнона 
Горажде“, број: 10/08 и 1/15), Скупшт-
ина Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 9. редовној сједници, одржа-
ној 10. децембра 2015.год., д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ЈУ ЗАВОД ЗА ЈАВНО 
ЗДРАВСТВО БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Статут Ј. 
Завод за јавно здравство Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања  у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-37-930/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
10.12.2015.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
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На основу чланова 63. и 65. За-
кона о здравственој заштити (“Службе-
не новине Федерације Босне и Херце-
говине”, број: 46/10 и 75/13) те члано-
ва 6., 14. и 23. Одлуке о преузимању 
права и обавеза оснивача и усклађива-
њу организације и пословања Јавне ус-
танове Завод за јавно здравство Босанс- 
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ко-подрињског кантона Горажде (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 12/13), Управ-
ни одбор Јавне установе Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на IX сједници, одржаној 
25.06.2015. године, д о н о с и:   
 
 

С Т А Т У Т 
 

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Статутом Јавне установе Завод 
за јавно здравство Босанско-подрињск-
ог Кантона Горажде (у даљем тексту: 
Завод) се уређују основна питања веза-
на за рад Завода и то: 
 

1) назив и сједиште, односно име и 
презиме, као и пребивалиште ос-
нивача;    

2) назив и сједиште Завода;    
3) дјелатност Завода;    
4) износ средстава за оснивање и по-

четак рада Завода и начин обезбје-
ђења средстава;    

5) извори и начини обезбјеђења сред-
става за рад Завода;    

6) начин располагања вишком прихо-
да над расходима и начин на који 
се покрива вишак расхода над   пр-
иходима;    

7) права и обавезе оснивача у погледу 
обављања дјелатности због које се 
Завода оснива;    

8) међусобна права и обавезе Завода 
и оснивача;    

9) органи управљања Завода и њихо-
ва овлашћења;    

10) стручна тијела Завода, мандат чла-
нова стручних тијела, начин избо-
ра и финансирање;    
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11) лице које ће до именовања дирек-

тора Завода обављати послове и вр-
шити овлашћења директора;    

12) рок за доношење статута, именова-
ње директора и органа управљања;    

13) друга питања од значаја за рад За-
вода.    

 

Статут Завода подлијеже обаве-
зној сагласности оснивача. 
 

Члан 2. 
 

Завод је здравствена установа ко-
ја обавља јавноздравствену дјелатност 
за подручје Кантона, у складу са члан-
овима 43, 113. и 119. Закона о здравств-
еној заштити (“Службене новине Фед-
ерације Босне и Херцеговине”, број: 
46/10 и 75/13). 
 
II     ОСНИВАЧ 
 

Члан 3. 
 

Скупштина Босанско-подрињс-
ког Кантона Горажде (у даљем тексту: 
оснивач) је оснивач Јавне установе За-
вод за јавно здравство Босанско-подри-
њског кантона, која је на сједници од-
ржаној 22.09.1999. године донијела је 
Одлуку о оснивању јавне установе За-
вод за јавно здравство Босанско–под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 4/99, 2/00 и 8/12). 

Одлуком о преузимању права и 
обавеза оснивача и усклађивању орга-
низације и пословања Јавне установе 
Завод за јавно здравство Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 12/13), усклађен је рад 
Завода са Законом о здравственој за- 
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штити (“Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине” број: 46/10 и 
75/13). 
 
III    НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 
 

Члан 4. 
 

Јавна установа из члана 1. овог 
Статута послује под називом: Јавна ус-
танова Завод за јавно здравство Босанс-
ко-подрињског Кантона Горажде, у 
државној својини. 

Скраћени назив Завода је: “Ка-
нтонални завод за јавно здравство Гор-
ажде”. 

Сједиште Завода је у Горажду, 
улица Прве славне вишеградске бри-
гаде б.б. 

Завод има својство правног ли-
ца и уписан је у судски регистар код 
надлежног суда у Горажду. 
 
IV    ДЈЕЛАТНОСТ 

 
Члан 5. 

 
Дјелатност Завода је обављање 

јавноздравствене дјелатности која обу-
хвата: 
  
1. предлаже програме здравствене за-

штите из дјелокруга свог рада; 
2. проводи здравственостатистичка 

истраживања у сврху праћења, пр-
оцјене и анализе здравственог ста-
ња становништва, као и организац-
ије и рада здравствених установа за 
подручје кантона; 

3. прати, оцјењује и анализира здрав-
ствено стање становништва, као и 
организацију и рад здравствених 
установа на подручју кантона; 

4. планира, организује и проводи ак- 
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тивности промоције здравља и зд-
равственог васпитања становништ-
ва; 

5. учествује у планирању, предлага-
њу и провођењу мјера за спречава-
ње, рано откривање и сузбијање хр-
оничних масовних болести, укљу-
чујући и болести овисности; 

6. прати, анализира и оцјењује утицај 
околине и хране на здравствено ст-
ање становништва на подручју ка-
нтона те предлаже мјере за унапре-
ђење стања у области; 

7. проводи превентивноваспитне мје-
ре здравствене заштите у основним 
и средњим школама, као и факул-
тетима за подручје кантона; 

8. координише, усклађује и стручно 
повезује рад здравствених установа 
за подручје кантона; 

9. континуирано проводи мјере хиги-
јенско-епидемиолошке заштите и 
надзора са епидемиолошком ана-
лизом стања на подручју кантона и 
проводи противепидемијске мјере 
те надзире провођење обавезних 
имунизација; 

10. обавља расподјелу обавезних вак-
цина здравственим установама на 
примарном нивоу здравствене за-
штите на подручју кантона, 

11. надзире провођење мјера дезинфе-
кције, дезинсекције и дератизације 
те проводи превентивне и против-
епидемијске поступке дезинфекци-
је, дезинсекције и дератизације за 
подручје кантона; 

12. обавља санитарну хемијску и сани-
тарну микробиолошку дијагности-
чку дјелатност; 

13. учествује у изради и провођењу по-
јединих програма здравствене заш-
тите у ванредним приликама; 

14. проводи послове хигијенско-епиде- 
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миолошке службе за подручје кан-
тона; 

15. сарађује са другим здравственим 
установама на подручју кантона, 
као и са надлежним органима ло-
калне самоуправе и другим устано-
вама и организацијама од значаја 
за унапређење јавног здравља. 

 
Завод поред послова из става 1. 

овог члана, може обављати и сљедеће 
послове: 
 

16. планира, организује и проводи дје-
латност континуиране медицинске 
едукације и континуираног профе-
сионалног развоја у сектору здрав-
ства; 

17. израђује, имплементира и евалуи-
ра пројекте у области здравства и 
здравствене заштите; 

18. проводи обуку запослених за сти-
цање основних знања о хигијени 
животних намирница и предмета 
опште употребе, као и личној хиг-
ијени лица која раде у производњи 
и промету животних намирница и 
предмета опште употребе; 

19. обавља хемијске, бактериолошке, 
серолошке, токсиколошке и виру-
солошке прегледе и испитивања у 
вези са производњом и прометом 
животних намирница, воде, вазду-
ха и предмета опште употребе, као 
и прегледе у вези са дијагностиком 
заразних и незаразних болести; 

20. испитује здравствену исправност 
воде за пиће, воде за дијализу, воде 
за рекреацију, површинске и отпа-
дне воде, стање водоопскрбе те зд-
равствену исправност животних на-
мирница и предмета опште упот-
ребе; 

21. проводи мјере дезинфекције,  
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дезинсекције и дератизације; 

22. предлаже и проводи активности на 
унапређењу система здравствене 
безбједности производње и проме-
та животних намирница, воде и 
предмета опште употребе у циљу 
смањења ризика од оболијевања и 
других штетних посљедица по зд-
равље, 

23. врши здравствени надзор над кли-
цоношама, запосленим и другим 
лицима у складу са прописима о 
заштити становништва од заразних 
болести; 

24. даје стручно мишљење о оправда-
ности оснивања, проширења, про-
мјене или престанка рада здравств-
ене установе на подручју кантона; 

25. врши санитарне прегледе запосле-
них који се обавезно проводе ради 
заштите становништва од заразних 
болести, заштите потрошача, одно-
сно корисника; 

26. учествује у провођењу вањске про-
вјере квалитета стручног рада у 
другим здравственим установама и 
приватној пракси; 

27. бави се издавањем разних облика 
публикација из дјелокруга свог ра-
да; 

28. обавља и друге послове у складу са 
законом. 

 
У складу са Одлуком о класи-

фикацији дјелатности Босне и Херце-
говине 2010 (“Службени гласник БиХ”, 
број 47/10), дјелатност Завода обухвата 
сљедеће разреде: 
 

1. 86.22 – Дјелатност специјалистичке 
             медицинске праксе,         

2. 86.90 – Остале дјелатности здрав- 
             ствене заштите, 

3. 63.11 – Обрада података, 
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4. 71.20 – Техничко испитивање и ан- 

              ализа. 
 

Члан 6. 
 

Промјену или проширење дје-
латности Завод не може обавити без 
сагласности министра за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског Канто-
на (у даљем тексту: министар), која се 
даје у форми рјешења, а на начин и у 
поступку прописаним Федералним за-
коном. 
 
V    ИМОВИНА ЗАВОДА 
 

Члан 7. 
 
 Имовину Завода чине објекти 
које користи, опрема, права и новчана 
средства оснивача. 
 Даном ступања на снагу Одлу-
ке о преузимању права и обавеза осни-
вача и усклађивању организације и 
пословања Јавне установе Завод за јав-
но здравство Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
број: 12/13) Завод задржава објекте и 
опрему на кориштење, као и раднике 
те права и обавезе Јавне установе Зав-
од за јавно здравство Босаснко-подри-
њског кантона. 
 
VI    ФИНАНСИРАЊЕ  
         И ФИНАНСИЈСКО  
         ПОСЛОВАЊЕ ЗАВОДА 
 

Члан 8. 
 
 Средства за финансирање пос-
ловања Завода осигуравају се у складу 
са Законом, Одлуком о преузимању  
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права и обавеза оснивача и усклађива-
њу организације и пословања Јавне ус-
танове Завод за јавно здравство Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 12/13), овим 
Статутом и општим актима Завода.  
 

Члан 9. 
 
 Почетна средства Завода чине: 
 

- вриједност имовине; 
- вриједност пословних зграда; 
- вриједност инвентара. 

  
Члан 10. 

 
Средства за рад и развој Завод 

остварује: 
 

1. уговором са Заводом здравственог 
осигурања Босанско-подрињског 
Кантона Горажде, 

2. уговором са  Заводом здравственог 
осигурања и реосигурања Федера-
ције Босне и Херцеговине, 

3. из средстава оснивача, 
4. из средстава Буџета Федерације Бо-

сне и Херцеговине, Кантона, одно-
сно јединица локалне самоуправе, 

5. из учешћа корисника здравствене 
заштите у покрићу дијела или уку-
пних трошкова здравствене зашти-
те, 

6. слободном продајом услуга на тр-
жишту те 

7. из других извора на начин и под 
условима одређеним законом. 

 
Члан 11. 

 
Средства неопходна за финан-

сијско пословање Завода за текућу год-
ину, те њихов распоред утврђују се у  
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Финансијском плану Завода за текућу 
годину. 

Финансијски план сачињава се 
на основу планираних прихода из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, планираних прихода из Завода 
здравственог осигурања Босанско-под-
рињског Кантона Горажде и планира-
них властитих прихода остварених пр-
ужањем услуга из дјелатности Завода, 
а усваја га Управни одбор Завода. 
 

Члан 12. 
 
 Завод, у складу са Законом, сач-
ињава шестомјесечне и годишње извје-
штаје о финансијском пословању које 
усваја Управни одбор, на приједлог 
директора и исте доставља Министар-
ству. 
 

Члан 13. 
 

Вишак прихода над расходима 
Завод може користити за обнављање и 
развој дјелатности. 

Вишак расхода над приходима 
Завод покрива средствима којима рас-
полаже.   

О начину располагања вишком 
прихода над расходима, као и о начи-
ну на који се покрива вишак расхода 
над приходима одлучује Управни одб-
ор Завода, уз сугласност оснивача у ск-
ладу са позитивним законским пропи-
сима. 
 
VII    ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 14. 

 
Завод задржава објекте и опре-

му на кориштење, као и раднике, одн-
осно сва права и обавезе Јавне устано- 
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ве Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског Кантона. 

Објекти и опрема Завода су сво-
јина оснивача. 

 
Члан 15. 

 
Завод може дио својих здравст-

вених и нездравствених капацитета 
(простор и опрему) издати у закуп, 
уколико то не ремети обављање дјела-
тности Завода. 

Управни одбор Завода сваке ка-
лендарске године одлуком утврђује 
вишак здравственог и нездравственог 
простора, а уз претходно прибављено 
позитивно мишљење министра. 

Ближе услове и поступак дава-
ња у закуп капацитета здравствених 
установа, као и врсту капацитета здра-
вствених установа који се могу дати у 
закуп, утврђује правилником федерал-
ни министар. 

 
Члан 16. 

 
Завод је одговоран за своје обав-

езе имовином којом располаже. 

Оснивач Завода је супсидијарно 
одговоран за обавезе Завода, што под-
разумијева да за своје обавезе првенст-
вено одговара Завод свом својом имов-
ином којом располаже, док оснивач у  
вези са обавезама Завода интервенише 
тек ако су исцрпљене све могућности 
Завода законом дефинисане те 
подузима мјере прописане законом. 
  Оснивач осигурава средства за 
вршење оснивачких права над Завод-
ом, а која обухватају инвестиционо ул-
агање и инвестиционо текуће одржав-
ање Завода, медицинске и немедицин-
ске опреме и превозних средстава те 
информатизацију здравствене дјелатн- 
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ости у складу са планом и програмом 
мјера здравствене заштите за подручје 
Кантона, који утврђује Влада Кантона 
на приједлог министра. 
 

Члан 17. 
 

Завод је одговоран оснивачу за 
резултате свог рада и дјеловања у свим 
областима за које је надлежан. 

Обавезе Завода према оснивачу 
су: 
 

1. да прибави сагласност оснивача код 
свих статусних промјена Завода; 

2. да прибави сагласност оснивача код 
доношења Статута Завода; 

3. да прибави сагласност оснивача код 
доношења годишњег програма ра-
да са финансијским планом; 

4. да најмање једном годишње подн-
оси оснивачу извјештај о раду и 
финансијском пословању Завода, 
који садржи: извјештај о извршењу 
годишњег програма рада, извјешт-
ај о финансијском пословању, извј-
ештај о раду Управног одбора, изв-
јештај о раду директора и извјештај 
о раду Надзорног одбора; 

5. да прибави сагласност министра код 
проширења и промјене дјелатнос-
ти Завода; 

6. да прибави сагласност Министар-
ства код доношења Правилника о 
раду и Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији ра-
дних мјеста. 

7. друге обавезе утврђене законом. 
 

Члан 18. 
 
 Завод има округли печат преч-
ника 50 мм и 25 мм у којим је уписан 
текст: Босна и Херцеговина – Федера- 
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ција Босне и Херцеговине БОСАНС-
КО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖ-
ДЕ ЈАВНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЈА-
ВНО ЗДРАВСТВО БОСАНСКО-ПОД-
РИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на-
писан на латиници и ћирилици и грб 
Босанско-подрињског кантона у сред-
ини. 
 Одлуком директора Завод може 
имати и друге потребне печате. 

Штамбиљи служби и одјела са-
држе пуни назив Завода, назив службе 
и одјела. 

Директор Завода, у складу са 
законом, својом одлуком утврђује број 
печата и штамбиља, употребу, чување 
и уништавања печата и штамбиља. 
 
VIII    ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 19. 
 

Завод обавља стручне послове 
из своје дјелатности у организационим 
јединицама – службама, које су орган-
изоване кроз јединствен процес рада. 

Унутар служби могу се форми-
рати одјели и одсјеци као групе упос-
леника повезаних у обављању послова.  

Послови и задаци у оквиру За-
вода обављају се путем сљедећих слу-
жби: 
 

- 01 Служба епидемиологије 
- 02 Служба лабораторијске дијагно- 

     стике 
- 03 Служба социјалне медицине и  

организације са економиком зд-
равства 

- 04 Служба хигијене и здравствене  
     екологије 

- 05 Служба за заједничке послове 
 

Послови и задаци из домена  
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хигијенско-епидемиолошке заштите за 
подручје кантона организују се и про-
воде у оквиру Завода. 

Ближе одредбе о организацији 
Завода уређују се Правилником о уну-
трашњој организацији и систематиза-
цији радних мјеста Завода. 
 
IX    ОРГАНИ И СТРУЧНА ТИЈЕЛА 
        ЗАВОДА                                                                             
 

Члан 20. 
 

1. Управни одбор 
 

Орган управљања у Заводу  је 
Управни одбор. 

Дјелокруг Управног одбора је:   
доношење Статута Завода;   
 

1. именовање и разрјешавање директ-
ора односно в.д. директора Завода;   

2. утврђивање планове рада и развоја 
Завода;   

3. утврђивање годишњег програма 
рада;   

4. доношење финансијског плана и 
усвајање годишњег обрачуна;   

5. доношење општих аката о унутра-
шњем уређењу и систематизацији 
послова и других општих аката, у 
складу са законом и Статутом Зав-
ода;   

6. одлучивање о свим питањима оба-
вљања дјелатности ради којих је За-
вод основан, ако законом није одр-
еђено да о одређеним питањима 
одлучује други орган Завода;   

7. усмјеравање, контролисање и оциј-
ењивање рада директора;   

8. рјешавање свих питања односа с 
оснивачем;   

9. одлучивање о кориштењу средста-
ва преко износа утврђеног Статут-
ом Завода;   



Број 11 – страна 1944 
 
 
10. одговарање оснивачу за резултате 

рада Завода;   
11. одлучивање о приговору запослен-

ика на рјешење којим је други орг-
ан, одређен Статутом Завода, одлу-
чио о праву, обавези и одговорно-
сти запосленика из радног односа;   

12. подношење оснивачу најмање једа-
нпут годишње извјештаја о посло-
вању Завода;   

13. обављање и других послова у скла-
ду са законом и Статутом Завода.   

 
Предсједника и чланове Упра-

вног одбора  именује и разрјешава Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (у даљем тексту: Влада), на при-
једлог министра, уз равноправну заст-
упљеност оба спола, на начин и у про-
цедури прописаној законом. 
 

Члан 21. 
 

Управни одбор има пет члано-
ва и чине га представници:   
 

a) оснивача – три  члана, од којих 
један мора бити испред Мини-
старства за социјалну политику, 
здравство, расељене лица и изб-
јеглице Босанско-подрињског ка-
нтона (у даљем тексту: Минис-
тарство), 

б)   стручних радника Завода – два  
члана, од којих један мора бити 
из реда здравствених    радника. 

 
Мандат предсједника и чланова 

Управног одбора траје четири године 
и могу бити поново именовани. 

Предсједник и чланови Управ-
ног одбора Завода именују се у проце-
дури у складу са  Законом о министар-
ским, владиним и другим именовањи- 
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ма Федерације Босне и Херцеговине 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
бр. 34/03). 

Начин избора, опозива и манд-
ат предсједника и чланова Управног 
одбора Завода, врши се у складу са пр-
описима о установама, ако Федералн-
им законом није другачије одређено. 

Предсједник и чланови управ-
ног одбора здравствених установа из 
овог члана дужни су потписати изјаву 
о непостојању сукоба интереса прије 
преузимања функције. 

Ближе одредбе о раду Управног 
одбора уређују се пословником о раду 
Управног одбора. 
 

Члан 22. 
 

Предсједник и чланови Управ-
ног одбора могу бити разријешени и 
прије истека мандата на који су име-
новани у складу са прописима о уст-
ановама. 

Предсједник и члан Управног 
одбора може бити разријешен и прије 
времена за које је именован:  

 

- на његов лични захтјев,  
- ако се утврди да је одговоран за 

неуспјешан или незаконит рад 
Завода,  

- ако својим несавјесним или 
неправилним радом проузрокује 
Заводу штету, занемарује или 
немарно врши своју дужност тако 
да су настале или могу настати 
веће сметње у обављању 
дјелатности Завода,  

- у своме раду крши прописе и 
опште акте Завода или поступа у 
супротности са одлукама Управног 
одбора, 

- и у другим случајевима утврђеним  
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законом, подзаконским актима и 
општим актима Завода.  

 
У случају да дође до пријевре-

меног разрјешења предсједника, чла-
на, односно чланова Управног одбора, 
Влада ће истовремено именовати при-
времени управни одбор, док се не про-
веде законска процедура именовања. 
 

Члан 23. 
 

Висину накнаде за рад предсје-
дника и чланова управног одбора Зав-
ода утврђује Влада, на приједлог мин-
истра. 

Накнада из претходног става 
овог члана биће исплаћене из средста-
ва Завода. 
 

Члан 24. 
 
2. Директор 
 

Орган руковођења у Заводу је 
директор, који има сљедеће овласти: 
 

1. организује и води пословање,  
2. представља и заступа Завод, 
3. одговоран је за законитост рада За-

вода, 
4. предлаже и проводи мјере за ефи-

касно и законито обављење дјелат-
ности, 

5. предлаже основне планове рада и 
развоја Завода, 

6. извршава одлуке Управног одбора, 
7. подноси управном одбору писме-

ни извјештај о цјелокупном послов-
ању здравствене установе једном 
тромјесечно, 

8. одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима радника из радног 
односа у првом степену, 
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9. врши и друге послове у складу са 

Законом, овим Статутом и другим 
општим актима Завода. 

 
Директор Завода именује се на 

основу јавног огласа, у складу са зако-
ном. 

Директора Завода именује и ра-
зрјешава Управни одбор, уз претходну 
сагласност министра, на начин и у пр-
оцедури прописаној законом. 

Директор учествује у раду Упр-
авног  одбора, без права одлучивања. 
 

Члан 25. 
 

За директора Завода за јавно зд-
равство може се именовати лице које 
поред општих законских услова испу-
њава и сљедеће услове: 
 

- мора имати медицински факултет, 
и специјализација из епидемиоло-
гије, социјалне медицине, органи-
зације и економике здравства или 
здравствене екологије и хигијене;  

- да има најмање 5 (пет) година рад-
ног искуства у струци; 

- да посједује знање о здравственом 
менаџменту које доказује цертифи-
катом о обављеној едукацији из топ 
менаџмента (напредни ниво) у ск-
ладу са прописима о континуира-
ној професионалној едукацији из 
здравственог менаџмента, односно 
завршеној специјализацији из здра-
вственог менаџмента или завршен-
ом постдипломском студију из здр-
авственог менаџмента; 

- да не постоји законска забрана за 
именовање на руководећу функци-
ју. 

 
Мандат директора Завода траје  
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четири године. 

По истеку мандата, исто лице 
може, на основу јавног огласа, поново 
бити именовано за директора овог За-
вода, али највише за још један манда-
тни период. 
 

Члан 26. 
 

Уколико директор Завода није 
именован у складу са законом у року 
од 60 дана од дана истека конкурсног 
рока, као и другим случајевима прес-
танка мандата директора, одлуку о по-
стављању вршиоца дужности директо-
ра доноси Управни одбор Завода, нај-
дуже на период до шест мјесеци, а у 
складу са Федералним законом, про-
писима о установама  и Статутом Заво-
да.  

У случају из претходног става, 
вршилац дужности директора именује 
се из реда високо стручних радника 
запослених у Заводу, са дугогодишњ-
им радним искуством. 

Вршилац дужности директора 
има сва права и дужности директора. 
 

Члан 27. 
 

Конкурс за директора Завода 
расписује Управни одбор најмање 60 
дана прије истека мандата директора 
Завода. 

Управни одбор расписује конк-
урс и у року од 15 дана од дана када је 
радно мјесто директора остало упраж-
њено. 

Конкурс садржи:  
 

- назив и сједиште Завода са адрес-
ом,  

- опште и посебне услове за имено-
вање директора,  
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- опис послова директора,  
- рок за подношење пријава канди-

дата,  
- вријеме на које се обавља именова-

ње,  
- документацију коју су кандидати 

дужни приложити уз пријаву,  
- начин и рок обавјештења канди-

дата о резултатима конкурса,  
- назнаку да се непотпуне и небла-

говремене пријаве неће узимати у 
разматрање.  

 
Поред доказа о испуњавању ус-

лова конкурса учесници конкурса мо-
рају приложити и програм рада и раз-
воја Завода у наредном четворогодиш-
њем периоду. 
 

Члан 28. 
 

За проведбу конкурса Управни 
одбор Завода формира конкурсну ко-
мисију. 

Комисија из става 1. овог члана 
утврђује благовременост и потпуност 
пријава као и испуњеност услова кон-
курса. 

Листу кандидата за директора 
који у потпуности испуњавају услове 
конкурса комисија из става 1. доставља 
Управном одбору Завода. О свом раду 
конкурсна комисија води записник. 
 

Члан 29. 
 

Одлука о именовању кандидата 
за директора доноси се већином 
гласова од укупног броја присутних 
чланова Управног одбора Завода.  

У року од осам (8) дана од дана 
именовања директора, писменим пут-
ем ће се о одлуци о именовању дирек-
тора обавијестити сви учесници кон- 
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курса.  

Сваки учесник конкурса, у року 
од осам (8) дана од дана пријема обав-
јештења, може против одлуке о имено-
вању директора поднијети приједлог 
за покретање поступка пред надлеж-
ним судом. 
 

Члан 30. 
 

Директор може бити разријеш-
ен и прије истека мандата на који је 
именован у складу са Федералним зак-
оном и овим Статутом. 

Управни одбор дужан је разри-
јешити директора и прије истека ман-
дата за који је именован ако:  
 

- директор то лично захтијева; 
- настане неки од разлога који по по-

себним прописима или прописима 
којима се уређују радни односи до-
воде до престанка уговора о раду; 

- не извршава уговорне обавезе пре-
ма Заводу здравственог осигурања 
Федерације, односно Кантона; 

- не проводи програм рада и развоја 
Завода који је донио Управни одб-
ор; 

- у обављању дјелатности Завода на-
стане неоправдани губитак; 

- у своме раду крши прописе и опш-
те акте Завода или неоправдано не 
извршава одлуке Управног одбора 
или поступа у супротности с њима; 

- својим несавјесним или неправил-
ним радом проузрокује Заводу ве-
ћу штету, занемарује или немарно 
врши своју дужност тако да су нас-
тале или могу настати веће сметње 
у обављању дјелатности Завода; 

- налазом је здравствене инспекције 
установљена повреда прописа и 
општих аката Завода или неправи-
лност у раду директора.   
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Ако Управни одбор не разрије-
ши директора из разлога из става 2. ов-
ог члана у року од 30 дана од дана саз-
нања за неки од разлога, одлуку о раз-
рјешењу директора доноси министар. 

Против рјешења из става 3. овог 
члана није допуштена жалба, али се 
може покренути управни спор. 

Управни одбор мора прије дон-
ошења одлуке о разрјешењу обавијес-
тити директора о разлозима за разрје-
шење и дати му могућност да се о њи-
ма писмено изјасни. 
 

Члан 31. 
 

3. Стручно вијеће 
 

Стручно вијеће Завода је савје-
тодавни орган директора Завода. 

Чланове Стручног вијећа име-
нује директор на приједлог шефова 
организационих јединица Завода, уз 
равноправну  заступљеност оба спола. 

Мандат предсједника Стручног 
вијећа траје 4 године. 

Стручно вијеће се састаје најма-
ње једанпут у 30 дана.  

Начин рада и одлучивања Стр-
учног вијећа уређује се пословником о 
раду Стручног вијећа, на који сагласн-
ост даје директор Завода. 
 

Члан 32. 
 
 Надлежности Стручног вијећа 
су: 
 

- расправља и одлучује о питањима 
из области стручног рада Завода; 

- предлаже стручна рјешења у скло-
пу дјелатности Завода; 

- предлаже стручне основе за прог-
рам рада и развоја Завода; 

- предлаже мјере за унапређење ква- 
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- литете и безбједности рада у Заво-

ду; 
- даје управном одбору и директору 

мишљења и приједлоге у погледу 
организације рада и услова за разв-
ој здравствене дјелатности у складу 
са финансијским могућностима; 

- предлаже специјалистичко усаврш-
авање здравствених радника и зд-
равствених сарадника те стручно 
усавршавање из области субспеци-
јалности здравствених радника и 
здравствених сарадника за потребе 
Завода; 

- предлаже Управном одбору обављ-
ање допунског рада здравствених 
радника у случајевима од посебног 
интереса за грађане и рад Завода; 

- брине се о провођењу унутрашњег 
надзора над стручним радом здра-
вствених радника и здравствених 
сарадника Завода; 

- обавља и друге послове прописане 
Статутом. 

 
Члан 33. 

 
4. Етички комитет Завода 
 

Етички комитет Завода је орган 
који осигурава обављање дјелатности 
Завода на начелима етике и медицинс-
ке деонтологије. 

Етички комитет именује Управ-
ни одбор, а сачињава га најмање девет 
чланова, с тим да најмање један члан 
Етичког комитета треба бити предста-
вник немедицинских струка, уз равно-
правну  заступљеност оба спола.  

Најмање један члан Етичког ко-
митета треба бити представник неме-
дицинских струка и најмање два члана 
која нису радници Завода. 
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Члан 34. 
 

Надлежности Етичког комитета 
Завода су: 
 

- прати примјену етике и медицин-
ске деонтологије у обављању дјела-
тности здравствене установе, 

- даје сагласност за провођење меди-
цинских и научних испитивања, 
као и клиничких испитивања лије-
кова и медицинских средстава у зд-
равственој установи, која се сматра 
претходним поступком у оквиру 
одобравања тих испитивања од ст-
ране надлежног органа, 

- бави се анализом и приједлозима 
прописа из области здравства са ас-
пекта етике и медицинске деонто-
логије, 

- прати повреде права пацијената и 
системски ради на унапређењу ста-
ња у овој области у складу са проп-
исима о правима, обавезама и одго-
ворностима пацијената, 

- сарађује са надлежним коморама 
из области здравства, 

- рјешава и друга етичка питања у 
обављању дјелатности здравствене 
установе, 

- доноси пословник о свом раду. 
 

Члан 35. 
 

Мандат чланова Етичког коми-
тета траје четири (4) године и чланови 
могу бити поново бирани. 

За члана Етичког комитета би-
рају се лица која су својим радом, стру-
чношћу, одговорношћу и оличним ди-
гнитетом допринијела угледу струке и 
професије здравственог и нездравстве-
ног радника.  

Чланови Етичког комитета на  
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првој сједници бирају међу собом пре-
дсједника и два замјеника. 

Етички комитет пуноважно од-
лучује ако сједници присуствује натпо-
ловична већина чланова. 
 

Члан 36. 
 

Завод може са двије или више 
здравствених установа са подручја ка-
нтона, чији је оснивач Скупштина Бо-
санско-подрињског Кантона Горажде, 
именовати заједнички Етички коми-
тет. 

Ако се именује заједнички Ети-
чки комитет, директор Завода ће пок-
ренути иницијативу за формирање за-
једничког Етичког комитета са двије 
или више здравствених установа из 
претходног става. 

Иницијатива из претходног ста-
ва доставља се директорима предложе-
них здравствених установа, ради доби-
јања сагласности. 
 

Члан 37. 
 

Након добијања сагласности, 
Управни одбори сваке од тих здравств-
ених установа предложиће своје члан-
ове. 

Приједлог из претходног става 
доставља се Управном одбору сваке 
здравствене установе, који ће донијети 
коначну одлуку о именовању заједни-
чког Етичког комитета са називима зд-
равствених установа, именима члано-
ва, који су именовани из тих здравст-
вених установа. 
 

Члан 38. 
 

Управни одбор здравствене уст-
анове из које је именован члан Етичког  
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комитета ће разријешити члана Етич-
ког комитета и прије истека времена за 
који је именован, у сљедећим случаје-
вима:  

 

- на његов лични захтјев,  
- ако се утврди да је одговоран за не-

успјешан или незаконит рад Етич-
ког комитета, уколико не извршава 
своје законом, статутом, Пословни-
ком о раду Етичког комитета одно-
сно другим општим актом утврђе-
не обавезе или поступа у супротно-
сти са њима,  

- ако несавјесно, односно немарно, 
обавља послове из надлежности 
предсједавајућег, замјеника предсј-
едавајућег, односно члана Етичког 
комитета утврђене Пословником о 
раду Етичког комитета,  

- у другим случајевима утвреним за-
коном, статутом и Пословником о 
раду Етичког комитета. 

 
Члан 39. 

 
Иницијативу за разрјешење пр-

едсједавајућег, замјеника предсједавај-
ућег, односно чланова Етичког комит-
ета, подноси у писаној форми најмање 
5 (пет) чланова Етичког комитета Упр-
авном одбору здравствене установе из 
које је именован члан Етичког коми-
тета.  

Управни одбор мора прије дон-
ошења одлуке о разрјешењу обавије-
стити предсједавајућег, замјеника пре-
дсједавајућег, односно члана Етичког 
комитета о разлозима за разрјешење и 
дати му могућност да се о њима пис-
мено изјасни.  

У случају да дође до пријевре-
меног разрјешења члана Етичког ком-
итета, Управни одбор здравствене уст- 
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анове из које је разријешен члан ће ис-
товремено попунити упражњено мјес-
то новим чланом. 
 

Члан 40. 
 
5. Комисија за лијекове 
 

Комисија за лијекове Завода је 
орган који осигурава провођење свих 
активности везаних за примјену лије-
кова и медицинских средстава у Заво-
ду. 

Комисију из става 1. овог члана 
именује Управни одбор Завода и чини 
је најмање пет чланова, који се именују 
из реда специјалиста медицине, фарм-
ације и стоматологије, уз равноправну 
заступљеност оба спола. 

Начин рада и одлучивања ком-
исије за лијекове уређује се Пословни-
ком о раду комисије, а надлежности 
комисије за лијекове су сљедеће: 
 

- провођење свих активности у вези 
са примјеном лијекова и медицин-
ских средстава у Заводу; 

- праћење, предузимање мјера за из-
бјегавање и смањивање нуспојава 
лијекова и медицинских средстава, 
као и координисања активности у 
вези са пријавом нуспојава лијекова 
и медицинских средстава надлеж-
ном државном органу у складу са 
прописом о лијековима и медицин-
ским средствима; 

- предлагање листе лијекова и меди-
цинских средстава који се примје-
њују у Заводу, у складу са законом; 

- праћење потрошње лијекова и мед-
ицинских производа, те предлага-
ња мјера за рационалну употребу 
лијекова и медицинских средстава 
у Заводу; 
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- предузимање мјера са циљем изб-
јегавања интеракција, терапијског 
дуплицирања или појаве алергије 
код употребе лијекова у Заводу; 

- припремање тендерске документа-
ције у поступцима јавних набавки 
лијекова и медицинских средстава, 
уколико се не врши набавка специ-
фичних роба и потрошних матер-
ијала за рад микробиолошког и хе-
мијског лабораторија, односно вак-
цина или ДДД средстава за рад хи-
гијенско-епидемиолошких екипа; 

- и других послова у складу с овим 
Законом, као и прописом о лијеко-
вима и медицинским средствима. 

 
Члан 41. 

 
Завод може са двије или више 

здравствених установа именовати заје-
дничку комисију за лијекове, из реда 
специјалиста медицине, фармације и 
стоматологије, уз равноправну засту-
пљеност оба спола.  

Поступак избора заједничке ко-
мисије за лијекове врши се у складу са 
одредбама овог Статута које се односе 
на заједнички Етички комитет. 
 

Члан 42. 
 
6. Комисија за побољшање квалите-

та и сигурности здравствених ус-
луга 

 
Комисија за побољшање квали-

тета и сигурности здравствених услуга 
је стручно тијело Завода које обавља 
послове и задатке у погледу успоставе 
система побољшања квалитета и сигу-
рности здравствених услуга у Заводу, 
као и друге послове утврђене пропи-
сима о систему побољшања квалитета,  
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сигурности и акредитацији у здравст-
ву.  

Комисија из става 1. овог члана 
одражаваће равноправну заступљено-
ст оба спола. 

Комисија броји најмање 3 (три) 
члана.  

Чланови комисије су здравстве-
ни радници и здравствени сарадници 
запослени у Заводу.  

Комисијом руководи координа-
тор комисије.  

Чланове комисије и координа-
тора комисије именује директор Заво-
да, на приједлог Стручног вијећа Заво-
да.  

Комисија за побољшање квали-
тета и сигурности здравствених услуга 
Завода доноси Пословник о свом раду.  

Пословником о раду Комисије 
ближе се уређује начин рада, гласања 
и одлучивања Комисије те друга пита-
ња од значаја за њен рад. 
 

Члан 43. 
 

Комисија за побољшање квали-
тета и сигурности здравствених услуга 
обавља послове и задатке у погледу:  

 

- успостављања система побољшања 
квалитета и сигурности здравстве-
них услуга,  

- прикупљања релевантних подата-
ка и информација потребних за 
унутрашњу и вањску провјеру ква-
литета и сигурности здравствених 
услуга,  

- извршавања унутрашње провјере 
квалитета и сигурности здравстве-
них услуга,  

- дефинисања показатеља квалитета 
здравствених услуга,  

- учествовања код здравствено-инс- 
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- пекцијског и фармацеутско-инспе-
кцијског надзора и изјашњавања о 
налазу здравственог и фармацеут-
ског инспектора. 

- учествовања код вањске провјере 
квалитета и сигурности здравстве-
них услуга у Заводу,  

- остваривања сарадње са Агенцијом 
за квалитет и акредитацију у здрав-
ству ФБиХ, комисијама другим зд-
равственим установама те другим 
институцијама из ове области,  

- обављања и других послова које 
одреди Агенција за квалитет и ак-
редитацију у здравству ФБиХ, одн-
осно који произилазе из одредаба 
Закона о систему побољшања ква-
литета, сигурности и о акредитац-
ији у здравству ФБиХ и прописа 
донијетих на основу наведенога За-
кона.  

 

Комисија може обављати посло-
ве и задатке и у области заштите права 
пацијената.  

У контексту претходног става, 
комисија обавља сљедеће послове:  
 

- прати, разматра и предлаже мјере 
за унапређење заштите права пац-
ијената на основу унутрашње про-
вјере квалитета и безбједности здр-
авствених услуга који су прописа-
ни акредитационим стандардима 
и критеријима,  

- анализира и оцјењује примјену пр-
едложених мјера,  

- сарађује са комисијом за приговоре 
пацијената, увезује податке о при-
говорима пацијената са подацима о 
инцидентима (неповољним догађ-
ајима). 

 

Члан 44. 
 

Завод може формирати и друге  
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комисије за побољшање квалитета и 
безбједности здравствених услуга у 
циљу добијања и/или очувања специ-
фичних стандарда квалитета у БиХ 
(стандард ИСО 9001:2008, стандард 
ИСО/ИЕЦ 17025:2005) и других стан-
дарда којима се унапређује извршење 
дјелатности Завода. 
 

Члан 45. 
 
7. Комисија за допунски рад здрав-

ствених радника 
 

Комисија за допунски рад здра-
вствених радника је орган који даје 
мишљење директору Завода о обавља-
њу допунског рада.  

Комисију из става 1. именује ди-
ректор Завода.  

Комисија броји најмање 5 (пет) 
чланова.  

У комисију се именују специја-
листи Завода који имају најмање десет 
година радног стажа, као и дипломи-
рани правник.  

Приликом именовања комисије 
поштиваће се принцип равноправне 
заступљености оба спола. 

Мандат чланова комисије траје 
4 (четири) године и могу бити поново 
бирани.  

Комисија за допунски рад дон-
оси пословник о раду којим се ближе 
уређује организација и начин рада, 
као и начин гласања.  

Пословник о раду подлијеже са-
гласности директора Завода.  

Допунски рад здравственим ра-
дницима се одобрава у складу са важе-
ћим законским прописима и Правил-
ником о начину, поступку и условима, 
као и другим питањима од значаја за 
организирање и обављање допунског 
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 рада здравствених радника у здравст-
веној установи или приватној пракси 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број 60/12). 
 

Члан 46. 
 

8. Комисија за приговоре пацијената 
 

У Заводу се ради осигурања пр-
имјене и праћења поштовања права 
пацијената именује комисија за приго-
воре пацијената.  

Приликом формирања комиси-
је из става 1. овог члана поштоваће се 
принцип одражавања равноправне за-
ступљености оба спола. 

Комисију, на приједлог  руково-
диоца организационих јединица Заво-
да, именује директор Завода.  

Комисија броји 3 (три) члана и 
то најмање 2 здравствена радника и 1 
здравствени сарадник. 

Мандат комисије из става 1. ов-
ог члана траје 4 (четири) године. 

Мандат члана комисије може 
престати и прије истека периода на 
који је именован из сљедећих разлога: 
 

- на  лични захтијев; 
- ако настане неки од разлога који 

по посебним прописима или про-
писима којима се уређују радни од-
носи доводе до престанка уговора 
о раду; 

- ако не извршава или несавјесно из-
вршава обавезе члана комисија; 

- ако у своме раду крши прописе и 
опште акте Завода или неоправда-
но не извршава одлуке органа Зав-
ода или поступа у супротности с 
њима. 

 

Комисија за приговоре пације-
ната доноси пословник о своме раду. 
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Члан 47. 

 
Дјелокруг рада комисије за пр-

иговоре пацијената је:  
 

- благовремено разматра приговоре 
пацијената и сачињава изјашњења 
на изјављене приговоре за дирек-
тора Завода,  

- води евиденције о врстама и учес-
талости приговора по организаци-
оним јединицама и на нивоу Заво-
да,  

- анализира статистику приговора и 
извлачи поуке за праксу,  

- прати активности на унапређењу 
заштите и поштивања права паци-
јената на нивоу Завода као резул-
тат приговора, 

- анализира похвале и сугестије па-
цијената, с циљем да се постојећа 
добра пракса још више афирмише 
и размјењује између организацио-
них Завода, 

- обавља и друге послове у складу са 
важећим прописима. 

 
X    ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА  
      И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА  
      ЗАВОДА 
 

Члан 48. 
 
 Статут Завода доноси Управни 
одбор уз обавезну сагласност Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 49. 
 

Управни одбор је обавезан да, у 
року од три мјесеца од дана ступања 
на снагу Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача и усклађивању ор-
ганизације и пословања ЈУ Завод за ја- 
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вно здравство БПК, донесе статут Зав-
ода у складу са законом и одлуком.   
 

Члан 50. 
 
 Доношење, односно измјене 
или допуне статута Завода могу пред-
ложити: 
 
 

- Скупштина Босанско-подрињског 
кантона Горажде, 

- Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде, 

- Кантонални министар за социјал-
ну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице, 

- предсједник Управног одбора, 
- директор, или 
- најмање 3 члана Управног одбора. 
 

Иницијативу за доношење, из-
мјену или допуну статута Завода могу 
поднијети члан Управног одбора, Ст-
ручно вијеће Завода или синдикат. 

Управни одбор је дужан размо-
трити иницијативу и о свом ставу из-
вијестити подносиоца захтјева.  
 

Члан 51. 
 
 Нацрт, односно приједлог стат-
ута, припрема директор и подноси га 
Управном одбору на разматрање и од-
лучивање. 
 

Члан 52. 
 
 Управни одбор доноси статут 
те исти са образложењем, а  путем Ми-
нистарства и Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде  подноси на саг-
ласност Скупштини Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 По добијању сагласности од Ск- 
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упштине Босанско-подрињског канто-
на, Управни одбор усваја статут у ис-
товјетном тексту на који је дата саглас-
ност. 

Измјене и допуне овог Статута 
доносе се по поступку одређеном за 
његово доношење. 

Статут Завода објављује се у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Члан 53. 
 

Тумачење одредби овог Статута 
и других општих аката Завода  даје 
Управни одбор. 
 

Члан 54. 
 

 Остали општи акти Завода су 
правилници, пословници и одлуке ко-
јима се утврђују поједина питања из 
дјелокруга рада Завода. 
 Управни одбор доноси сљедеће 
опште акте: 
 

- Пословник о раду Управног одбо-
ра Завода, 

- Правилник о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних 
мјеста, 

- Правилник о раду, 
- Правилник о платама и другим ли-

чним примањима упосленика, 
- Правилник о заштити на раду, 
- Правилник о протупожарној зашт-

ити, 
- Правилник о финансијском посло-

вању, 
- Правилник о рачуноводству и ра-

чуноводственим политикама, 
- Правилник о начину провођења 

унутрашњег надзора, 
- Друге опште акте који су неопход-

ни за функционисање Завода, у ск-
ладу са Законом. 
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XI   ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 55. 
 

Рад Завода и његових органа је 
јаван, изузев ситуација прописаних за-
коном. 

Директор осигурава транспаре-
нтност и јавност рада Завода. 

Јавност рада се остварује путем 
подношења извјештаја о раду Управ-
ном одбору, Министарству, Влади ка-
нтона, односно Скупштини кантона, 
као и давањем информација у складу 
са Законом о слободи приступа инфо-
рмацијама и приопштења путем сре-
дстава јавног инфорнисања. 

Обавјештење и податке о раду 
Завода даје директор, док упосленици 
могу давати податке и обавјештења уз 
претходно одобрење директора. 
 

Члан 56. 
 

Ради остварења начела јавности 
рада Завода, по потреби се одржавају 
конференције за штампу, интервјуи и 
други облици сарадње са средствима 
јавног информисања. 

Завод јавност рада остварује и 
путем веб странице. 
 
XII   ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЈНА 
 

Члан 57. 
 

У оквиру дјелатности Завода, у 
складу са законом, професионалном 
тајном сматрају се подаци који се при-
купљају, обрађују и анализирају у свр-
ху спровођења циљаних истраживања 
односно израде база података, чије би 
неовлаштено саопштавање могло нан-
ијети штету интересима физичким, 
односно правним лицима на које се ти  
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подаци односе. 
 

Члан 58. 
 

 Општим актом Завода ближе се 
одређују предмет професионалне тај-
не, начин чувања и заштите те одгово-
рност запослених у заштити тих пода-
така. 
 У циљу заштите повјерљивих 
података из става 1. овог члана, дире-
ктор подузима одговарајуће мјере орг-
анизацијске, правне, административне 
и техничке природе, у складу са опш-
тим актом. 
 

Члан 59. 
 

 Упосленици који у обављању 
својих послова имају приступ повјер-
љивим подацима те друга лица у фу-
нкцији члана Управног одбора, или 
других тијела Завода, као и лица на ст-
ручном усавршавању и стручна лица 
ангажована по уговорима о дјелу, који-
ма су доступни ови подаци, дужни су 
придржавати се одредби овог Статута, 
те одредби општег акта. 
 
XIII   САРАДЊА СА ДРУГИМ  
          ТИЈЕЛИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

Члан 60. 
 

 Директор и Управни одбор За-
вода у обављању својих функција ост-
варују сарадњу с овлаштеним тијели-
ма Федерације Босне и Херцеговине, 
кантона, општина и другим тијелима 
и институцијама у свим питањима из 
дјелокруга рада Завода. 
 
XIV  НАДЗОР 
 

Члан 61. 
 

Надзор над радом Завода и рад- 
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ом здравствених радника Завода обух-
вата: 
 

a) унутрашњи надзор и 
б) здравствено-инспекцијски над- 
    зор. 

 
Поред надзора из става 1. овог 

члана, у Заводу се може проводити пр-
овјера квалитета и безбједности здрав-
ствених услуга, у поступку акредита-
ције здравствених установа, од вањск-
ог тима овлаштених оцјењивача квал-
итета, у складу са прописима о систе-
му побољшања квалитета, безбједно-
сти и акредитацији у здравству.    
 

Члан 62. 
 

Завод обавезно проводи унутр-
ашњи надзор над радом својих орган-
изационих јединица и здравствених 
радника. 

За стручни рад здравствене уст-
анове одговоран је директор здравств-
ене установе. 

Унутрашњи надзор проводи се 
на основу општег акта здравствене ус-
танове, и годишњег плана и програма 
провођења унутрашњег надзора. 

Унутрашњи надзор из става 1. 
овог члана подразумијева и успоставу, 
развијање и одржавање система побо-
љшања квалитета и безбједности здра-
вствених услуга, у складу са прописи-
ма о систему побољшања квалитета, 
безбједности и о акредитацији у здра-
вству, а начин провођења унутрашњег 
надзора регулисаће се посебним пра-
вилником. 

Годишњи план и програм про-
вођења унутрашњег надзора Завод је 
обавезан доставити надлежном канто-
налном министарству до 31. децембра 
текуће године за сљедећу годину. 



Број 11 – страна 1956 
 
 

Члан 63. 
 
 Здравствено-инспекцијски адз-
ор над примјеном и извршавањем за-
кона, других прописа и општих аката 
у дјелатности здравства, као и надзор 
над стручним радом здравствених уст-
анова, здравствених радника обавља 
надлежна управа за инспекције. 
 
 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 64. 
 

Сви општи акти из члана 55. ов-
ог Статута донијеће се, односно ускла-
дити са овим Статутом у року од 60 да-
на од дана ступања на снагу Статута. 
 

Члан 65. 
 

Ступањем на снагу овог Стату-
та ставља се ван снаге Статут Јавне ус-
танове Завод за јавно здравство Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, бр-
ој:05-02-5/12, од 13.07.2012.године (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 4/13). 
 

Члан 66. 
 

Овај Статут, након што Скупш-
тина Босанско-подрињског кантона да 
сагласност, ступа на снагу осмог дана 
од дана објаве у “Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”. 
 

Број:05-02-1/15                    Предсједник   
25.06.2015.године           Управног одбора 
     Г о р а ж д е               Асим Плакало,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о  
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Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде број: 03-14-
1672/15 од 27.10.2015.године о давању 
сагласности на Програм утрошка сре-
дстава Програм подршке ,,Месопром-
ет” д.д. Горажде за 2015. годину, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 40. редовној сједници, одржаној 
дана  13.11.2015.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
привредном друштву ,,Месопромет” 

д.д. Горажде за 2015. годину по 
Програму подршке ,Месопромет”д.д. 

Горажде за 2015.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају  
новчана средстава привредном друшт-
ву ,,Месопромет” д.д. Горажде по захт-
јеву за Програм подршке ,,Месопром-
ет” д.д. Горажде за 2015.годину у виси-
ни од 15.000,00 КМ. 
  

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће се обезбједити из Буџета Мини-
старства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде, економски код 
614 400–ХАП 005 - Подстицај пољопри-
вредној производњи ,,Месопромет”. 
 

Члан 3. 
 

Средства у износу од 15.000,00  
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КМ уплатити на жирорачун привред-
ног друштва ,,Месопромет” д.д. Гораж-
де, отворен у Привредној банци Сар-
ајево филијала Горажде, број: 101140 
0000709426. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-1815/15              П Р Е М И Ј Е Р                                                         
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Програма  утрошка  средстава  
„Програм подршке развоју подузетни-
штва и обрта за 2015. годину” број:04-
14-620/15 од 29.04.2015. године („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде” број:6/15), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 

40. редовној сједници, одржаној дана  
13.11.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању приједлога пројеката 

који ће се суфинансирати   
по “Програму подршке развоју 

подузетништва и обрта  
за 2015. годину” 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају пр-

иједлози пројеката за суфинансирање 
по „Програму подршке развоју поду-
зетништва и обрта за 2015. годину”, у  
укупном  износу  од  14.736,00  КМ.  

Новчана средства су планирана 
у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де 2015. годину, на економском коду 
614500 ПОД 003 - Субвенције за под-
стицај развоја, подузетништва и обрта. 
 

Члан 2. 
 
 Новчана средства се одобравају 
сљедећим корисницима: 

 
Редни 
број 

Назив корисника Назив пројекта Износ КМ 
Банка и 

број жирорачуна 
     

1. Обртничко-фризерска 
радња „ЕДИТА” 
ИД број: 4345053650009 

„Осигурање 
одрживог 

пословања” 

 
1.500,00 

Унион банка д.д. 
Сарајево 

експозитура Горажде 
1020070000019274 

2. Обртничко-пекарска 
радња „ХОШО” ИД 
број:43451300150006 

Пекара „Хошо” 
2015. 

 
1.500,00 

НЛБ банка д.д. Тузла 
експозитура Горажде 

1322602014690898 
3. Обртничка радња-

фризерски салон за 
мушкарце „М” 
ИД број:4345067440007 

„Осигурање одр-
живог пословања 
са набавком  нове 

опреме” 

 
1.200,00 

 
Зираат банка БХ 
1860001075471034 
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4. 
 

Обртничко-
електроничарска радња 
„ЕЛЕКТРОНИК” 
ИД број:4345012200007 

 

„Станица за 
лемљење” 

 

1.500,00 
 

ШПАРКАСЕ банка 
д.д.филијала 

Горажде 
1990540058353644 

 

 

5. 
 

Обртничка радња РТВ-
сервис „КОЛОР” 
ИД број:4345063610005 

 

„Набавка опреме 
и материјала” 

 
850,00 

 

Раифаизен банка 
филијала Горажде 
1610300005420065 

 

 

6. 
 

Обртничко-фризерска 
радња „Н” 
ИД број:4345085420005 

 

„Унапређење 
пословања и 
осигурање 
дугорочне 

стабилности 
обрта” 

 

 

1.500,00 
 

НЛБ банка д.д. Тузла 
експозитура Горажде 

1322602013943998 

 

7. 
 

Обртничка радња 
„СУТКО” 
ИД број:4345134220009 

 

„Набавка клима 
сервис уређаја” 

 

4.000,00 
 

НЛБ банка д.д. Тузла 
експозитура Горажде 

1322602015517435 
 

 

8. 
 

Обртничко-кројачка 
радња „МОШУС”  
ИД број:4345064260008 

 

„Одржавање 
опстојности 

обрта, набавка 
репроматеријала 
и увођење нових 

дјелатности са 
набавком нове 

опреме” 
 

 

1.200,00 
 

Раифаизен банка 
филијала Горажде 
1610300005460029 

 

 

9. 
 

Обртничко-кројачка 
радња „МОДНИ 
САЛОН” 
ИД број: 4345064420005 

 

„Набавка 
машине, 

репроматеријала 
и ситног 

инвентара” 
 

 

1.486,00 
 

НЛБ банка д.д. Тузла 
експозитура Горажде 

1327310012552996 

                                                   
   Укупно:  

 

14.736,00 
 

 

 
 

Члан 3. 
 

Са претходно наведеним корис-
ницима Министарство за привреду 

Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће да закључи уговоре којима ће се 
детаљније регулисати уговорене обав-
езе у вези са додијељеним средствима,  
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прецизирати начин утрошка према 
пројектима, начин контроле утрошка 
средстава, начин праћења и извјешта-
вања, као и мјере у случају да се не из-
врше уговорене обавезе. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују  се  Министарство  за  привреду  
и Министарство за финансије  Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде свако 
у оквиру своје надлежности, а средства  
обезбиједити из Буџета  Министарства 
за привреду Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614500 
ПОД 003 - Субвенције за подстицај ра-
звоја, подузетништва и обрта.      
  

Члан 5. 
 

Одлука 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:03-14-1814/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                      
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о усвајању Пр-
ограма новчаних подстицаја у пољоп-
ривреди за 2015.годину, утврђеног у 
Буџету Министарства за привреду за 
2015. годину (“Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде”, 
број:5/15), Одлуке Владе Босанско–по- 
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дрињског кантона Горажде број: 03-14-
1408/15 од 11.09.2015.године о давању 
сагласности на ,,Програм о измјенама 
и допунама програма новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2015.годи-
ну” и Упутства за остваривање новча-
них подстицаја у примарној пољоп-
ривредној производњи за 2015. Годину 
број:04-14-1013-2/15 од 08.07.2015.годи-
не, измјене Упутства број: 04-14-1585-
12/15 од 28.10.2015.године, Влада Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, на 
40. редовној сједници, одржаној дана 
13.11.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 

 за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање кока носиља 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди  –   подстицај за држ-
ање кока носиља у износу од 2.200,00 
КМ.  
 

Члан 2. 
 
            Саставни дио ове Одлуке је при-
каз пољопривредног произвођача (пр-

авног лица) које је остварило право на 
подстицај са висином износа како сл-
иједи: 

 

СПП “ГАЛИНА”  
вл. Хубјер Нермина            2.200,00 КМ 
 

Члан 3. 
 
За реализацију ове Одлуке зад- 



Број 11 – страна 1960                                                                10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614500–ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња. 

 
Члан 4. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1813/15      П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Одлуке Владе Босанско–подри-

њског кантона Горажде број:03-14-589 
/15 од 30.04.2015. године о усвајању 
Програма руралног развоја за 2015.го-
дину, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 40. редовној сједни-
ци, одржаној дана 13.11.2015. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  додјели  новчаних  средстава   
по Програму руралног развоја   

за 2015. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком врши додјела  
новчаних средстава по Програму рур-
алног развоја  за 2015. годину у износу 
од 8.000,00КМ. 
 

Члан 2. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава непрофитним организација-
ма - удружењима по Програму рурал-
ног развоја за 2015. годину  са висином 
износа средстава како слиједи и то: 

 
 

 

Ред 
бр. 

Назив апликанта Назив пројекта 
Одобрена 
средства 

 

1. 
 

Удружење пољопривредника 
Општине Фоча-Устиколина 

Набавка амбалаже  
за производе 

3.000,00 

2. Удружење пољопривредника 
Општине Горажде 

Набавка пакерића и 
дигиталних вага до 40 кг 

2.500,00 
 

3. Удружење узгајивача 
медоносног, ароматичног и 
љековитог биља Босанско-
подрињског кантона 
„ФАЦЕЛИЈА”-Горажде 

Набавка излагачке опреме 
за пољопривренике 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

2.500,00 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за  привреду и 
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета  Ми-
нистарства за привреду Босанско–под-
рињског кантона Горажде,  економски  
код 614 300 - ТЕК 002 - Текући транс-
фери непрофитним организацијама – 
Рурални развој за 2015. годину. 
 

Члан 4. 
 

Овлашћује се министар за прив-
реду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде да закључи уговор о кориште-
њу  средстава, у којем ће се детаљније  
регулисати  права  и  обавезе. 
 

Члан 5. 
 

Одлука 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:03-14-1811/15                П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е                       
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 38. Закона о извршењу 
Буџета  Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину („Службене                     
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде”  број: 2/15), Влада Босанско–                   
подрињског кантона Горажде, на 40.  

Број 11 – страна 1961 
 

 
редовној сједници, одржаној дана 13. 
11.2015.године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

информатичко - техничке опреме  
за потребе Министарства за борачка 

питања Босанско – подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за борачка питања 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за набавку информатичко – технич-
ке опреме према Предрачуну „ДРИН-
ЕКС” д.о.о. Горажде број: 2710/15 од 
27.10.2015.године. 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за реализа-
цију Одлуке, у укупном износу од 
1.108,00 (словима: једна хиљада једна 
стотина осам) КМ, обезбијеђена су у 
Буџету Министарства за борачка пи-
тања Босанско–подрињског кантона Го-
ражде на економском коду 821 300 –                        
Набавка опреме. 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
а набавку извршити у складу са Окви-
рним споразумом за набавку инфор-
матичке опреме. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об- 



Број 11 – страна 1962 
 
 
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде”. 
                   

Број:03–14-1806/15      П Р Е М И Ј Е Р        
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2015.годину, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 40. редовној сједници, одржаној 
дана 13.11.2015. године, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних помоћи 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 1.500,00 

КМ Мршо Вехиду, на име обезбјеђива-
ња питком водом породичног домаћи-
нства.  
 Средства уплатити на жирора-
чун број: 1415251310047565, отворен 
код ББИ банке Горажде.  
  

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства су планирана у Буџету 
Владе Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 600 000 - Тек-
у-ћа буџетска резерва, а теретит ће се 
економски код 614 200 - Текући тран-
сфери појединцима. 

10. десембар/просинац 2015. 
 

 
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:03–14-1838/15              П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде број: 02/15), а у                  
складу  са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма (“Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде” број: 3/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на 40. редовној сједници, од-
ржаној дана 13.11.2015.год., 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 

септембар 2015. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 8.880,00 КМ на име пом-
оћи за рад удружења борачких попу-
лација за мјесец септембар 2015.годи-
не, и то: 

 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
- Савез РВИ БПК  

“Синови Дрине” Горажде    2.000,00 
- Организација ПШиПБ  

БПК Горажде         2.000,00 
- Савез добитника највећих 

 ратних признања БПК  
Горажде                              1.200,00 

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде                 2.000,00 

- Удружење “Свјетлост Дрине”                                                                      
840,00 

- Удружење Ветерана рата,  
ЗБ, ПЛ                                           840,00 

 
Одобрана средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Трансфер удружења грађ-
ана. 
 

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:   
       1990540005249539 - ШПАРКАСЕ 

- Савез ДНРП “Златни љиљани”: 
      1990540005884792  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБИХ:  
          1610300004930021 - Раифаизен               

- Удружење “Свјетлост Дрине” 

Број 11 – страна 1963 
 
 
       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-
јавиу “Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1805/15             П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма (“Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде” број: 3/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на 40. редовној сједници, од-
ржаној дана 13.11.2015.год., д о н о с и:    
 
 

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

септембар  2015.године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства  



Број 11 – страна 1964 
 
 
у износу од 3.500,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачких 
популација  у 2015. години  за мјесец 
септембар  2015.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама - Пројекти удружења бора-
чких 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 број жирорачуна  1990540005 
249733, отвореног копд ШПАРКАСЕ 
банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-1804/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број:  

10. десембар/просинац 2015. 
 

 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), а у   
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300-Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/15), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 40. редовној сједници, одрж-
аној дана 13.11.2015.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

за Пројекат обиласка обољелих 
ратних војних инвалида  са простора 

БПК Горажде 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 4.000,00 КМ на име фина-
нсирања Пројекта обиласка обољелих 
ратних војних инвалида са  простора 
БПК Горажде, аплицираног од стране 
Савеза РВИ “Синови Дрине” БПК Го-
ражде. 
   

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним  органи-
зацијама – (Пројекти борачких попу-
лација). 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије  



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде, на жирорачун број:19905400052 
49733, отворен код ШПАРКАСЕ банке 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Савез РВИ „Синови Дрине” Го-
ражде је дужан у року 15 дана након 
утрошка одобрених новчаних редста-
ва Министарству за борачка питања 
доставити извјештај о проведеним ак-
тивностима и  утрошку новчаних сре-
дстава. 
 

Члан 5. 
 

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:03-14-1803/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р.   
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама (“Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде” број:3/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на 40. редовној сједници, од- 

Број 11 – страна 1965 
 
 
ржаној дана 13.11.2015.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   
за Пројекат помоћи у стамбеном 

збрињавању  РВИ  са простора  
БПК Горажде 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 3.000,00 КМ на име фина-
нсирања Пројекта помоћи у стамбен-
ом збрињавању РВИ  са  простора БПК 
Горажде, аплицираног од стране Са-
веза РВИ “Синови Дрине” БПК Гора-
жде. 
   

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Те-
кући трансфери непрофитним  орга-
низацијама – (Пројекти борачких по-
пулација). 
 

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 жирорачун број: 1990540005 
249733, отворен код ШПАРКАСЕ бан-
ке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Савез РВИ „Синови Дрине” Го-
ражде је дужан након утрошка одоб-
рених новчаних средстава  доставити  



Број 11 – страна 1966 
 
 
Министарству за борачка питања изв-
јештај о проведеним активностима и 
утрошку новчаних средстава у року 15 
дана. 
 

Члан 5. 
 

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:03-14-1802/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама (“Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде” број:3/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на 40. редовној сједници, од-
ржаној дана 13.11.2015.год., 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 800,00 КМ на име суфина-
нсирања трошкова за учешће екипе   

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
РВИ са простора Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде на Државном пр-
венству у стоном тенису  за инвалидна 
лица, који ће се одржати у Цазину да-
на 01.11.2015.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансферии непрофитним орга-
низацијама – Спортске манифеста-
ције РВИ. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
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: 19905400061446 
55, отворен код ШПАРКАСЕ банке Го-
ражде. 
 

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:03-14-1801/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
8/15), и члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско - подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 2/15), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 40. 
редовној сједници, одржаној дана 13. 
11.2015. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

измјена и допуна Програма утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 

и избјеглице са економског кода 
614300 – Текући трансфери 

непрофитним организацијама за 
2015. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
за 2015. годину, са економског кода 
614300 – Текући трансфери непрофи-
тним организацијама за 2015. годину. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  

Број 11 – страна 1967 
 
 

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 Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1799/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

889а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614300 – 

Текући трансфери непрофитним 
организацијама за 2015.годину 

 
Члан 1. 

 
Програм утрошка средстава са 

економског кода 614300 – Текући тран-
сфери непрофитним организацијама, 
за 2015. годину, на који је дата саглас-
ност Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, Одлуком број:03-14-720 
/15 од 19.05.2015. године, у Поглављу 
5. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВ-
ОЂЕЊЕ ПРОГРАМА, у ставу 1. у прв-
ом посебном циљу износ „8.000 КМ” 
се мијења и гласи: „7.500 КМ”, у дру-
гом посебном циљу износ „8.000 КМ” 
се мијења и гласи: „6.500 КМ” те у тре-
ћем посебном циљу износ „24.000 КМ” 
се мијења и гласи: „26.000 КМ”. 
 

Члан 2. 
 

Овај Програм ступа на снагу да- 



Број 11 – страна 1968 
 
 
ном давања сагласности од стране Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

Број:08-35-839-6/15           М И Н И С Т А Р  
17.11.2015.године           Ален Пашовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу чланова 23. и 24. За-
кона о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:8/15) и члана 38. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 2/15), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 40. редовној 
сједници, одржаној дана 13.11.2015.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

сталних средстава 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност Министарству за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице да изврши набавку сталних 
средстава у укупној вриједности од 
1.093 КМ, а у складу са достављеним 
понудама: 
 
- Столица    6 ком.  
- Вјешалица  2 ком.  
- Телефон Панасоник  

КX – ТС500  3 ком. 
 

 

10. десембар/просинац 2015. 
 

 
Члан 2. 

 
 Набавка опреме из члана 1. Од-
луке извршиће се путем директног сп-
оразума, у складу са Законом о јавним 
набавкама. 
 

Члан 3. 
 
 Средства потребна за реализа-
цију ове Одлуке обезбијеђена су у Бу-
џету Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице за 2015.годину, на економском                     
коду 821300 – Набавка опреме. 
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 5. 
 
 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:03-14-1798/15                П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава  
 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама за 2015.годину, број:08-35-839-2/15 
од 25.05.2015. године, одобреног Одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број:03-14-720/15 од 19.05. 
2015.године, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на 40. редовној 
сједници, одржаној дана 13.11.2015. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Удружењу обољелих од карцинома 
дојке и других малигних обољења 

„БИСЕР” Горажде 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства Удружењу обољелих 
од карцинома дојке и других малигн-
их обољења „БИСЕР” Горажде у изно-
су од 1.000,00 КМ на име подршке у 
раду и реализације планираних проје-
ктних активности Удружења.  
 

Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства из 
члана 1. ове Одлуке исплатити на тер-
ет Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељења лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кант-
она Горажде, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама, на жирорачун Удруже-
ња „БИСЕР” Горажде број: 16103000057 
00007 код Раифаизен банке Сарајево  
филијала Горажде. 

Број 11 – страна 1969 
 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се Удружење из члана 
1. ове Одлуке да Министарству за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде достави извје-
штај о утрошку одобрених средстава. 
 

Члан 5. 
 

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:03-14-1797/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама за 2015. годину, број: 08-35-839-2/ 
15 од 25.05.2015. године, одобреног Од-
луком Владе Босанско-подрињског ка- 
нтона Горажде број:03-14-720/15 од 19. 



Број 11 – страна 1970 
 
 
05.2015. године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 40. редовн-
ој сједници, одржаној дана 13.11.2015. 
године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу пензионера Општине 

Фоча у Федерацији БиХ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства Удружењу пензионе-
ра Општине Фоча у Федерацији БиХ у 
укупном износу од 500,00 КМ на име 
подршке и помоћи у реализацији пла-
нираних активности удружења с циљ-
ем подизања животног стандарда и кв-
алитета живота најугроженијих пензи-
онера.  
 

Члан 2. 
 

Исплату средстава у укупном 
износу од 500,00 КМ, исплатити на те-
рет Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама, на жирорачун Удруже-
ња пензионера Општине Фоча у Феде-
рацији БиХ, број: 1011400000281462 код 
Привредне банке Сарајево. 

 
Члан 3. 

 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије.  
 

Члан 4. 
 

Обавезује се Удружење из члана 
1. ове Одлуке да Влади Босанско-под- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
рињског кантона Горажде достави из-
вјештај о утрошку одобрених средста-
ва са одговарајућом документацијом. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1796/15                П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица, ЈАМ 003 – Здравствено осигура-
ње) за 2015.годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 5/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 40. редовн-
ој сједници, одржаној дана 13.11.2015. 
године, д о н о с и : 
 

 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Општини Фоча ФБиХ – Устиколина 
за потребе финансирање превоза 

ђака повратника на релацији 
Паунци – Устиколина 

 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средста- 
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ва у износу од 1.800,00 КМ Општини 
Фоча ФБиХ - Устиколина за потребе 
финансирања превоза ђака повратни-
ка на релацији Паунци – Устиколина 
за период октобар, новембар и децем-
бар 2015.године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а средства дозначити из Бу-
џета Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице - економски код – 614200  – Те-
кући трансфери појединцима (ЈАМ 
001 - Издаци за расељена лица) за 
2015. годину, на жирорачун Општине 
Фоча ФБиХ - Устиколина број: 1011400 
000220255, отворен код Привредне ба-
нке Сарајево филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Обавезује се Општина Фоча 
ФБиХ - Устиколина да по реализацији 
средстава достави извјештај Министа-
рству за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице БПК 
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:03-14-1793/15                П Р Е М И Ј Е Р                                                       
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица, ЈАМ 003 – Здравствено осигура-
ње) за 2015.годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 5/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 40. редовн-
ој сједници, одржаној дана 13.11.2015. 
године,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 
Меџлису Исламске заједнице 

Горажде за потребе постављања 
централног гријања у џамијски 

комплекс у Иловачи 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 4.000,00 КМ Меџлису Ис-
ламске заједнице Горажде, за потребе  
постављања централног гријања у џа-
мијски комплекс у Иловачи. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Одлуке до-
значити из Буџета Министарства за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде са економског                   
кода 614 200 – Текући трансфери поје-
динцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељ- 
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ена лица), на жирорачун Меџлиса Ис-
ламске заједнице Горажде број: 199054 
0005488935, отворен код ШПАРКАСЕ 
банке д.д.  БиХ - филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

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:03–14-1794/15              П Р Е М И Ј Е Р                                                           
13.11.2015.године              Емир Оковић,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: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614100 (ЈАО 002) 
– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла ли-
ца) за 2015. годину број: 08-14-680-2/15 
од 17.04.2015. године (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 5/15), а у складу са Закљу-
чком Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде број: 03-14-1525/15 од 02.  

10. десембар/просинац 2015. 
 

 
10.2015. године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на својој 40. 
редовној сједници, одржаној дана 13. 
11.2015. године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати средстава ЈУ „Дом за стара 

и изнемогла лица” Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава исп-
лата новчаних средства ЈУ „Дом за ст-
ара и изнемогла лица” Горажде у ук-
упном износу од 67.071,98 КМ на име 
испуњавања дијела обавеза по Спора-
зуму о регулисању потраживања упос-
леника ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде, број: 03-14-868-3/15 од 
26.06.2015. године. 
 

Члан 2. 
 

Налаже се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да средства 
из члана 1. ове Одлуке у износу од  
67.071,98 КМ утроши на измирење об-
авеза по основу Споразума о регулиса-
њу потраживања упосленика ЈУ „Дом 
за стара и изнемогла лица”, чији је рок 
доспијећа 15.11.2015. године и 31.12. 
2015. године, на сљедећи начин: 
 

- За бивше упосленике  
ЈУ “Дом за стара  
и изнемогла лица”  
Горажде ____________ 36.791.45 КМ; 

 

- За одвјетничке трошкове  
на име одвјетника  
Муминовић Есада ____ 9.519,73 КМ 

 

- За одвјетничке  
трошкове на име  
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адвокатаодвјетника  
Лаковић Хамша _______ 480,00 КМ, 

 

- За одвјетничке трошкове  
на име одвјетника 

 Боровац Омера _______  280,80 КМ. 
 

- За разлику плате ____ 20.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Одобрена новчана средства из 
члана 1. ове Одлуке у износу од 
67.071,98 КМ исплатити на терет Буџе-
та Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељења лица и избје-
глице Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614100 (ЈАО 
002) – Текући трансфери другим ни-
воима власти (Дом за стара и изнемо-
гла лица) за 2015. годину, а у корист 
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица” 
Горажде на жиро рачун број: 1327310 
410345049 код НЛБ Банке д.д. Тузла 
филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Задужује се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да Министа-
рству за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице и Вла-
ди Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде достави извјештај о намјенском    
утрошку средстава са пратећом доку-
ментацијом.  
 

Члан 5. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  

Број 11 – страна 1973 
 
 

Члан 6. 
 

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:03-14-1795/15              П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Текући трансфер за спорт за 2015. год-
ину број: 10-14-898-1/15 од 31.03.2015. 
године и број: 10-14-989-15/15 од 21.10. 
2015. године,  Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 40. редовној 
сједници, одржаној дана 13.11.2015. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању II (другог) од укупно  

II (два) једнака дијела новчаних 
средстава Спортском савезу за спорт 

и рекреацију инвалида Босанско - 
подрињског кантона Горажде  

за 2015. годину 
 

I 
 

Одобрава се износ од 4.000,00 
КМ као II (други) дио од укупно I (два) 
једнака дијела новчаних средстава Сп-
ортском савезу за спорт и рекреацију  
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инвалида Босанско-подрињског канто-
на Горажде на име учешћа на државн-
им такмичењима према Календару др-
жавних такмичења у 2015. години спо-
ртских клубова лица са инвалидитет-
ом који дјелују у склопу Спортског са-
веза за спорт и рекреацију инвалида 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода  
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер 
за спорт за 2015. годину. 

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Савеза за спорт и рекреа-
цију инвалида Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде број:1990540006144655, 
отворен код ШПАРКАСЕ банке фили-
јала Горажде, ИД број: 4245042980002. 
 

III 
 

Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извијештај о утрошку 
буџетских средстава за редовне прог-
раме носиоца спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде за III (трећи) и IV (четврти) 
квартал 2015. године. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних средст-
ава којима се подстиче обављање спор-
тских дјелатности на нивоу Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 2/13 
и 2/14). 
 

IV 
 

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:03-14-1791/15                П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и                       
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин-
формисање број: 10-14-899-1/15 од 31. 
03.2015.године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 40. редовн-
ој сједници, одржаној дана 13.11.2015. 
године, д о н о с и:  

 
 

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

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
на име X (десете) од укупно XII 

(дванаест) редовних транши  
за 2015. годину 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства  
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у износу од 38.507,02 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона  Горажде  д.о.о. на име уплате X 
(десете) од укупно XII (дванаест) редо-
вних транши за 2015. годину, намије-
њене за исплату плата и доприноса                 
запосленицима. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући тр-
ансфери – Информисање за 2015. год-
ину. 

Новчана средства дозначити 
на жирорачун Јавног предузећа РТВ 
Босанско-подрињског кантона  Гора-
жде д.о.о. број:1325002001666685, отво-
рен код НЛБ Тузланска банка фили-
јала Горажде, ИД број: 4245030110002. 
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак те да захтјев за наред-
ну мјесечну траншу достави Министа-
рству за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт првог радног дана нак-
он истека мјесеца за који се захтјев по-
дноси. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја- 

Број 11 – страна 1975 
 

 
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
       

Број:03–14-1790/15              П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2015.годину Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 40. редовној сједници, одржаној 
дана 13.11.2015. године, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању  новчаних помоћи 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства у износу од 2.000,00 КМ 
Удружењу “Културна баштина” Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, за 
суфинансирање штампања Каталога 
културног наслијеђа са подручја БПК 
Горажде. 
 Средства уплатити на жирора-
чун број: 1011400054274960, отворен 
код ПБС д.д. Сарајево филијала Гор-
ажде. 
  

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства су планирана у Буџету 
Владе Босанско – подрињског кантона  
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Горажде, економски код 600 000 – Те-
кућа буџетска резерва, а теретит ће 
се економски код 614 300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организаци-
јама. 
  

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:03–14-1824/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

899 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 40. редовној сједни-
ци, одржаној дана 13.11.2015. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању куповине земљишта  
у сврху докомплетирања парцеле  

на којој је изграђен стамбено-
пословни објекат “Ламела Х2  
- зграда за младе” у Горажду 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде, на осн-
ову Рјешења Општинског Вијећа Опш-
тине Горажде број: 01-311-1-4249 од 29. 
10.2015. године, а у сврху докомплети-
рања парцеле на којој је изграђен ст- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
амбено-пословни објекат “Ламела Х2 - 
зграда за младе” у Горажду одобрава 
куповину земљишта означеног као к.ч. 
752/1 у површини 6 м2 уписаног у п.л. 
број 166 КО Горажде II. 
 

Члан 2. 
 

Вриједност земљишта из члана 
1. ове Одлуке износи  480,00 КМ. 

Средства из предходног става 
уплатити на жирорачун Општине Го-
ражде број: 1325002012829930, отворен 
код НЛБ банке филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Средства за реализацију ове Од-
луке обезбједиће се из Буџета Минис-
тарства за урбанизам, просторно уређ-
ење и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде са подрачу-
на Кантоналног стамбеног фонда, ек-
ономски код 821200 - Набавка грађе-
вина.  
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1820/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

900 
 

На основу члана  23. Закона о 
Влади  Босанско-подрињског кантона  
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  
 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
8/15), на основу члана 44. Одлуке Ко-
мисије за буџет, финансије и админи-
стративна питања Скупштине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде о ус-
ловима и начину остваривања права 
из Закона о накнадама плата послани-
ка и плата функционера  које бира и 
именује или чији избор и именовање 
потврђује Скупштина Босанско-подри-
њског кантона Горажде, број:01-02-218 
/08 од 14.03.2008. године, број:01-02-457 
-1/08 од 28.05.2008. године и број: 01-
02-390/14 од 20.05.2014.године, а у скл-
аду са Закључком Владе Босанско-под-
рињског кантона  Горажде, број: 03-14-
1703/15 од 27.10.2015.године, Влада Бо-
санско-подрињског  кантона Горажде, 
на 40. редовној сједници, одржаној да-
на 13.11.2015 године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
рачуна број: 272/15  привредном 

друштву  “БЕНО”  д.о.о. 
ПЈ Хотел “БЕХАР” 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст министру Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да изврши плаћање ра-
чуна   број: 272/15 од 03.11.2015. годи-
не у износу од 4.677,00 КМ (четири хи-
љаде шест стотина седамдесет седам 
КМ) привредном друштву  “БЕНО” 
д.о.о. - ПЈ Хотел “БЕХАР” Горажде,  
на име трошкова угоститељских услу-
га насталих за вријеме одржавања заје-
дничког састанка федералног минист-
ра унутрашњих послова, директора 
Федералне управе полиције, кантона-
лних министара унутрашњих послова  

Број 11 – страна 1977 
 

 
и полицијских  комесара, представни-
ка ОХР-а и представника Европске ун-
ије у Босни и Херцеговини. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, свако из своје надлежности. Средст-
ва су обезбијеђена у Буџету Министар-
ства за унутрашње послове за 2015. го-
дину, економски код 613900 – Угово-
рене услуге и друге посебне услуге. 
 

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:03-14-1818/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

901 
 

На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са чланом 32. Закона 
о извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2015. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 2/15), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 40. редовној сједници, одр-
жаној дана 13.11.2015.год., д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање уговора о дјелу 



Број 11 – страна 1978 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје министру 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да закључи уговор о дјелу са Ферид-
ом Мујезиновићем, дипл.инг.маш. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1817/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015 године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 40. редовној сједни-
ци, одржаној дана 13.11.2015. године,  
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању службеног путовања  

у иностранство 
 

I 
 

Овом се Одлуком одобрава слу- 
жбено путовање у иностранство Плех  

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
Саладину, полицијском службенику 
Управе полиције Министарства за ун-
утрашње послове Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, у чину “самостал-
ни инспектор”, у сврху учествовања у 
обуци на тему “Информације и пре-
вентивне активности у борби против 
тероризма”, која ће се одржати од 
29.11. до 07.12.2015.године у Републи-
ци Турској. 
 

Обука се организује од стране 
Турске агенције за сарадњу и коорди-
нацију – ТИКА. 
 

II 
 

Средства за реализацију ове Од-
луке обезбијеђена су Буџету Управе 
полиције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона  
Горажде за 2015. годину, на економск-
ом  коду 613100 – Путни трошкови. 
 

III 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Управа полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде и Мини-
старство за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде, свако у окв-
иру своје надлежности. 
 

IV 
 

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:03-49-1823/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 

903 
 

На основу  члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 40. редовној  сједни-
ци, одржаној дана 13.11.2015. године,  
д о н о с и: 
 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

обиљежавања 25.новембра 
 - Дана државности БиХ 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Програм обиљежавања 25. Нове-
мбра - Дана државности БиХ и  Фина-
нсијски план, који је саставни дио овог 
Програма. 

Одобравају се трошкови за ре-
ализацију Програма у износу од 
3.831,50 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Одбор за обиљежавање 25. но-
вембра - Дана државности БиХ, а сре-
дства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, економски код 613 900 - Уговорене 
и друге посебне услуге.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под- 

Број 11 – страна 1979 
 
 
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1825/15               П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

904 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде са економског ко-
да 614 100 - Текући трансфери другим 
нивоима власти, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 40. редо-
вној сједници, одржаној дана 13.11.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 
“Увођење мјера енергетске 

ефикасности у згради Општине 
Фоча ФБиХ” (Извођење радова на 

реконструкцији постојећег система 
гријања у згради Општине Фоча) 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 5.606,64 

КМ  Општини Фоча ФБиХ, за суфина-
нсирање Пројекта “Увођење мјера ене-
ргетске ефикасности у згради Опш-
тине Фоча ФБиХ” (Извођење радова 
на реконструкцији постојећег система 
гријања у згради Општине Фоча). 
 

Члан 2. 
 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрисњког кантона Гораж- 
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де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући трансф-
ери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити  на жирора-
чун број: 101-140-0000220255, отворен 
код  Привредне банке Сарајево, фили-
јала Горажде. 
  

Члан 3. 
 

 Са Општином Фоча-Устиколи-
на, корисником средстава, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде ће 
закључити уговор о суфинансирању у 
којем ће се прецизирати права и оба-
везе, начин уплате средстава, надзор 
над реализацијом као и друга питања 
од значаја за реализацију уговора. 
 

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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1826/15              П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

905 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 100  - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 40. 
редовној сједници, одржаној дана 13. 
11.2015.године, д о н о с и: 

10. десембар/просинац 2015. 
 

 
О Д Л У К У 

о суфинансирању Пројекта 
“Увођење мјера енергетске 

ефикасности у згради Општине 
Фоча ФБиХ” (Набавака и испорука 

материјала за реконструкцију 
система гријања у згради  

Општине) 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 5.555,56 

КМ Општини Фоча ФБиХ, за суфина-
нсирање Пројекта “Увођење мјера ен-
ергетске ефикасности у згради Општ-
ине Фоча ФБиХ” (Набавака и испо-
рука материјала за  реконструкцију си-
стема гријања у згради Општине). 
 

Члан 2. 
 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрисњког кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити  на жирора-
чун број: 101-140-0000220255, отворен 
код  Привредне банке Сарајево, фили-
јала Горажде. 
  

Члан 3. 
 
 Са Општином Фоча-Устиколи-
на, корисником средстава, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде ће 
закључити уговор о суфинансирању, у 
којем ће се прецизирати права и оба-
везе, начин уплате средстава, надзор 
над реализацијом, као и друга питања 
од значаја за реализацију уговора. 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 

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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1827/15              П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 40. редовној сједни-
ци, одржаној дана 13.11.2015. године,  
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању амандмана  

Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде на Приједлог Закона  

о инспекцијама у Босанско-
подрињском кантону Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Утврђују се амандмани Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на Приједлог Закона о инспекција-
ма у Босанско-подрињском кантону 
Горажде, како слиједи: 
 

У члану 20. у ставу 2. иза ријечи 
„Кантона” остатак текста брисати и 
додати: “а у складу са важећим    зако-
нским прописима који регулишу ову 
област”. 
 
 У члану 46. у ставу 1. брисати  

Број 11 – страна 1981 
 

 
ријечи „за  проценат од 20% до 30%”  и  
додати: “проценат утврђен посебним 
прописом”. 
 
 У истом члану у ставу 2. умјесто 
„Директора Кантоналне управе” став-
ити „Влада Кантона”. 
 
 У члану 61. умјесто „Влада Кан-
тона”, додати: „споразумно, директор 
Кантоналне управе за инспекцијске 
послове и руководилац општинског 
органа управе у чијем је саставу инс-
пекција, у року  од три дана од дана 
настанка сукоба”. 
 
 У члану 105. иза става (3) дода-
ти нови став (4) који гласи: ”Неискори-
штени узорци производа враћају се су-
бјекту надзора”. 
 

Члан 2. 
 
 Утврђени амандмани постају 
саставни дио Приједлога Закона о инс-
пекцијама у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде. 
 

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:03–02-1839/15              П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
Горажде („Службене новине Босанско  
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–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 105. Закона о здравствен-
ом осигурању („Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број 30/97, 7/02, 70/08 
и 48/11), на приједлог Министарства 
за социјалну политику, здравство, рас-
ељена лица и избјеглице Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, Влада Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, 
на наставку 40. редовне сједнице, одр-
жаном дана 17.11.2015.год., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Завода 

здравственог осигурања Босанско– 
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Разрјешава се Емир Пршеш, ди 

-пл.ецц., са дужности директора Заво-
да здравственог осигурања Босанско–
подрињског кантона Горажде. 
  

Члан 2. 
 

Рјешење ступа на снагу од 07. 
11.2015.године и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”. 
    

Број:03-05-1844/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                          
17.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 8/15) и члана 105. Закона о здравст-
веном осигурању („Службене новине 
Федерације БиХ”, број: 30/97, 7/02, 
70/08 и 48/11), а у складу са чланом 4. 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Федерације Бо-
сне и Херцеговине („Службене новине 
ФБиХ”, број: 34/03 и 65/13), на при-
једлог Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско–подрињског канто-
на Горажде, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона  Горажде, на наставку 40. 
редовне сједнице  одржаном дана 17. 
11.2015.године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Завода 

здравственог осигурања Босанско – 
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Именује се Емир Пршеш, ди-

пл.ецц., на дужност директора Завода 
здравственог осигурања Босанско–по-
дрињског кантона  Горажде.  

Именовање се врши од 08.11. 
2015. године. 
 

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 до-
ношења и исто ће да се објави у „Слу-
жбеним новинама Босанско–подрињ-
ског кантона  Горажде”. 
  

Број:03-05-1844-1/15            П Р Е М И Ј Е Р                                                       
17.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 



10. десембар/просинац 2015. 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде ("Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде", број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1408 
/15 од 11.09.2015.године о давању саг-
ласности на ,,Програм о измјенама и 
допунама програма новчаних подсти-
цаја у пољопривреди за 2015.годину'', 
Одлуке о преусмјерењу средстава број: 
04-14-1585-14/15 од 04.11.2015. године и 
Упутстава за остаривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1585-2/15 од 
15.09.2015.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 41. редо-
вној сједници, одржаној дана 17.11. 
2015. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за набавку пластеника-капитална 

улагања 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства добављачу 
пластеника Општој пољопривредно-
производно-прометно-услужној задру-
зи “БИОС” Високо у износу од 
20.300,07 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Пластеници ће се испоручити 
корисницима који су аплицирали на 
Јавни позив и који су задовољили Кр-
итерије, како слиједи: 

Број 11 – страна 1983 
 
 

1. Енвер Халиловић 
2. Ханефија Зупчић 
3. Салко Мујагић 
4. Ферид Мулабдић 
5. Рамиза Хелаћ 
6. Амир Појата 
7. Разија Хаџовић 
8. Фако Сиповић 
9. Ениз Сиповић 
10. Хамед Бећировић 
11. Јасмин Мујезиновић 
12. Наил Халиловић 
13. Сенад Сиповић 
14. Асим Мујезин. 

 
Члан 3. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбједити из Буџета Мин-
истарства за привреду са економског 
кода 614-500–ПОД002 - Субвенције ја-
вним предузећима-пољопривредна 
производња – набавка пластеника-ка-
питална улагања. 
 

Средства у износу од 20.300,07 
КМ уплатити на жиро рачун: 13760160 
03776416, отворен код Моја Банка д.д. 
Сарајево. 
 

Члан  4. 
 

Даје се сагласност Министру за 
привреду да закључи Уговор о набав-
ци пластеника са Општом пољоприв-
редно-производно-прометно-услужн-
ом задрузи “БИОС” Високо. 

Даје се сагласност Министру за 
привреду да закључи појединачне Уг-
оворе о додјели пластеника са Корис-
ницима. 
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Члан 5. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној пл-
очи Кантона, а накнадно  ће се објави-
ти у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-1847/15               П Р Е М И Ј Е Р 
17.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
  

910 
 

На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде ("Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде", број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1408 
/15 од 11.09.2015.године о давању саг-
ласности на ,,Програм о измјенама и 
допунама програма новчаних подсти-
цаја у пољопривреди за 2015.годину'', 
Одлуке о преусмјерењу средстава број: 
04-14-1585-15/15 од 17.11.2015. године и 
Упутстава за остаривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-14-1585-2/15 од 
15.09.2015.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на 41. редо-
вној сједници, одржаној дана 17.11. 
2015. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај  у пољопривреди - 
резервна средства 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај  

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
у пољопривреди-резервна средства у 
износу од 5.800,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних прои-
звођача који су остварили право на по-
дстицај – резервна средства са висин-
ом појединачних износа како слиједи: 
 

1. Хоџић Адем, 1.450,00 КМ 
2. Жуга Мустафа, 1.450,00 КМ 
3. Хреља Елмира, 1.450,00 КМ 
4. Мујагић Сафија 1.450,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614-500–ПОД 002- Субвенције 
јавним предузећима-пољопривредна 
производња – резервна средства. 
 

Члан  4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
плочи Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-1845/15               П Р Е М И Ј Е Р 
17.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде”, број:  



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
8/15), и члана 26. и 27. Закона о изврш-
ењу Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2015.годину Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 41. редовној сједници, одржаној 
дана 17.11.2015. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању  новчаних помоћи 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 3.000,00 

КМ Координацији борачких удруже-
ња БПК Горажде, за помоћ при осни-
вању Фондације за правну помоћ би-
вшим припадницима Армије БиХ. 
 Средства уплатити на жиро 
рачун број: 1990540005884792 отворен 
код СПАРКАССЕ Банк Горажде. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства су планирана у Буџету 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде, економски код 600 000-Теку-
ћа буџетска резерва, а теретит ће се 
економски код 614 300-Текући тран-
сфери непрофитним организацијама. 
  

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1850/15               П Р Е М И Ј Е Р 
17.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  
Влади Босанско-подрињског кантона     
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 31. став 1. Закона о изврш-
ењу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2015. годину (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 2/15), а у складу 
са Одлуком Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, број:03-34-931/ 
15 од 25.06.2015. године и Закључка Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, број: 03-14-932/15 од 25.06.2015. 
године, Влада Босанско-подрињског  
кантона Горажде, на 41. редовној сјед-
ници, одржаној дана 17.11.2015. годи-
не, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности премијеру 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за потписивање 
Уговора о међусобним правима  
и обавезама Управе полиције 

Министарства за унутрашње послове 
и Федералног министарства 

унутрашњих послова 
 

Члан 1. 
 
          Овом се Одлуком премијеру Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
даје сагласност да потпише Уговор о 
међусобним правима и обавезама  Уп-
раве полиције Министарства за унут-
рашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Федералног мини-
старства унутрашњих послова о обуци           
кадета основне полицијске обуке за 
чин “Полицајац” на Полицијској ака-
демији, којим се преузимају обавезе у  
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износу од 84.258,50 КМ (словима: оса-
мдесетчетирихиљадедвијестотинепеде
сетосам и   50/100 КМ ). 
 
           Уговор се закључује за похађање 
основне полицијске обуке 10 кадета за 
чин “Полицајац”.  
 

Члан 2. 
 

Износ обавезе из члана 1. став 1. 
ове Одлуке ће се измирити у два дије-
ла и то 50% од укупног износа у току 
буџетске 2015. године тј. износ од 
42.129,25 КМ, а преосталих 50% по ок-
ончању обуке тј. у току 2016. године. 
Средства су обезбијеђена у Буџету Уп-
раве полиције Министарства за унут-
рашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2015. годину, на 
економском коду 613900-Уговорене ус-
луге и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 
     Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се објав-
ити у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1846/15                П Р Е М И Ј Е Р 
17.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На  основу  члана  23.  Закона  о   
Влади Босанско-подрињског кантона    
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 31. став 2. Закона о изврш-
ењу Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2015. годину (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
нтона Горажде”, број: 2/15), а у складу 
са Одлуком Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, број: 03-34-931/15 
од 25.06.2015. године и Закључка Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, број:03-14-932/15 од 25.06.2015. год-
ине, Влада Босанско-подрињског  кан-
тона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 17.11.2015. године,  
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање уговора 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Полицијском комесару Управе пол-
иције Министарства за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског кантона 
Горажде да потпише Уговор о међусо-
бним  правима и обавезама Управе по-
лиције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Федералног министарства 
унутрашњих послова о обуци кадета 
основне полицијске обуке за чин “Мл-
ађи инспектор” на Полицијској акаде-
мији, којим се преузимају обавезе у из-
носу од 14.638,35 КМ (словима: четрна-
естхиљадашестстотинатридесетосам и 
35/100 КМ). 
 
     Уговор се закључује за похађа-
ње основне полицијске обуке 3 кадета 
за чин “Млађи инспектор”. 
 

Члан 2. 
 

Износ обавезе из члана 1. став 1. 
ове Одлуке ће се измирити у два дије-
ла и то 50% од укупног износа у току  
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буџетске 2015. године тј. износ од 
7.319,18 КМ, а преосталих 50% по око-
нчању обуке тј. у току 2016. године. 
Средства су обезбијеђена у Буџету Уп-
раве полиције Министарства за  унут-
рашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2015. годину, на 
економском коду 613900 - Уговорене 
услуге и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Управа полиције   Министар-
ства за  унутрашње послове  Босанско-
подрињског кантона Горажде и Мин-
истарство за финансије Босанско-под-
рињског  кантона Горажде, свако из св-
оје надлежности.  

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1848/15                П Р Е М И Ј Е Р 
17.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 200-Текући трансфери појед-
инцима, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 41. редовној сјед-
ници, одржаној дана 17.11.2015.године,  
д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се је-
днократне новчане помоћи грађанима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де којима су средства потребна због те-
шке социјално-материјале ситуације и  
за трошкове лијечења, како  слиједи: 
 

1. Мирвић Алмир  у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на жиро рач-
ун број: 1322602015997973 отворен 
код НЛБ Банка, експозитура Гор-
ажде. 

2. Бездроб Мукадеса у износу од  
150,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002009293698 отворен код НЛБ 
Банка, експозитура Горажде. 

3. Теровић Самир  у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602014774512 отворен код НЛБ 
Банка, експозитура  Горажде. 

4. Римпапа Заим у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на жиро рач-
ун број: 132-26020147746-09 отвор-
ен код НЛБ Банка, експозитура 
Горажде. 

5. Омерхоџић Расим у износу од 
150,00 КМ. 
Средства уплатити на трансакци-
јски  број: 1613000037053958 отвор-
ен код Раиффеисен банке, фили-
јала Горажде. 

  

Члан 2. 
 

 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре- 
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дства обезбједити из буџета Владе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 -Текући транс-
фери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1851/15               П Р Е М И Ј Е Р 
17.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (''Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде'', број: 
8/15), члана 49. став 2. Закона о Буџет-
има у Федерацији БиХ („Службене но-
вине Федерације БиХ“ број: 102/13, 
9/14, 13/14 И 8/15), и члана 7. Закона 
о извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2015. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 02/15), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на наставку своје 41. редовне 
сједнице,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усмјеравању непланираних 

намјенских средстава у Буџет БПК-а 
Горажде за 2015. годину 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се усмјеравање непла-

нираних намјенских средстава у Буџет 
БПК-а Горажде за 2015. годину – орга- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
низациони код 17010001 Министарст-
во за привреду – Дирекција за цесте 
у износу од 388.140,00 КМ за реализа-
цију Пројекта инвестирања средстава 
ГСМ Лиценце уплаћене од  стране  ЈП 
Цесте ФБиХ доо а односи се на име 
завршетка регионалног пута Р448- ди-
оница Јабука-Крива Драга.  
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
усмјерава се у Буџет Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2015. годину 
у дијелу плана прихода повећањем 
планираних прихода на економском 
коду 721214 (Приходи од ГСМ Лицен-
це). 

За износ средстава из члана 1. 
ове Одлуке извршит ће се повећање 
плана расхода и издатака на организа-
ционом коду 17010001 Министарство 

за привреду – Дирекција за цесте ек-
ономски код 821600- Реконструкција и 
инвестиционо одржавање  у износу од 
388.140,00 КМ.   
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за за привреду, 
Дирекција за цесте  и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној пл-
очи Кантона, а накнадно ће се објави-
ти у ''Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде''. 
 

Број:03–14-1896/15               П Р Е М И Ј Е Р 
27.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 41. редов-
не сједнице, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име исплате студентских кредита  
студентима са подручја Босанско – 

подрињског кантона Горажде  
за студијску 2014/2015 годину  

за мјесец јуни 2015. године 
 

I 
 

 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 35.094,00 КМ на 
име исплате студентских кредита сту-
дентима са подручја Босанско–подри-
њског кантона Горажде за студијску 
2014/2015 годину за мјесец јуни 2015. 
године. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање,младе, науку, 
културу и спорт са  економског кода 
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери 
појединцима - Исплате стипендија. 
 

III 
 

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

Број:03-14-1897/15               П Р Е М И Ј Е Р 
27.11.2015.године             Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 41. редов-
не сједнице,  д о н о с и: 

 
 

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

 
Члан 1. 

 
Одобрава се службено путова-

ње у иностранство – Република Турс-
ка, с циљем упознавања образовног си-
стема Републике Турске, а по позиву 
Турског културног центра Yунус Ем-
ра, за слиједећа лица:  
 

1. Министру за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Жуга Да-
миру, 

2. Директорици Педагошког завода 
Макота Дики, 

3. Директору ЈУ ОШ „Хусеин еф. Ђо-
зо” Горажде Сијерчић Алмиру. 

 
Службено путовање ће се обав-

ити у периоду од 28. новембра до 01. 
децембра 2015. године за министра и 
директорицу Педагошког завода, док 
ће директор школе путовање обавити 
у периоду од 02. до 06.12.2015. године. 
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Турски културни центар Yунус 
Емра сноси све трошкове за реализац-
ију ове посјете. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03-49-1899/15                П Р Е М И Ј Е Р 
27.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу чланова 17. и 18. За-
кона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 23. 
Закона о Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 8/15), а у вези са чланом 38. 
Закона о извршењу буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2015. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
2/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 41. редов-
не сједнице, одржаном дана 30.11.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за покретање поступка  
јавне набавке 

 

Члан 1. 
 

         Овом Одлуком даје се сагласност 
Министарству за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да пок-
рене поступак јавне набавке за избор 
најповољнијег понуђача за реализаци- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ју започетих радова на уклањању нап-
лавина из ријеке Дрине на локалитету                        
узводно од градског „Моста Алије Из-
етбеговића“, опћина Горажде. 
 

Члан 2. 
 

        За реализацију ове Одлуке  задуж-
ују  се  Министарство  за  привреду  и  
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбједити у складу са Од-
луком о преносу инвеститорске фун-
кције број: 01-1011-3/15 од 09.11.2015. 
године коју је донијела „Агенција за 
водно подручје ријеке Саве“ Сарајево.  
 

Члан 3. 
 

            Поступак и процедура набавке 
извршиће се у складу са позитивним 
законским и подзаконским прописима 
који регулишу ову област. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно  ће  се  об-
јавити  у  „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског  кантона Горажде“. 
     

Број:03-14-1903/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 8. Закона  о 
Агенцији за приватизацију у Босанско-
подрињском кантону Горажде–пречи-
шћени текст („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/10), члана 23. Закона о Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де („Службене новине Босанско–под- 
рињског кантона Горажде“ број: 8/15), 
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и члана 13б. Статута Агенције за прив-
атизацију у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 3/01 и 14/07), Влада Босанско –
подрињског кантона Горажде, на наст-
авку 41. редовне сједнице, одржаном 
дана 30.11.2015.године,  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Предсједника  
и чланова Управног одбора 
 Агенције за приватизацију 

 У Босанско-подрињском кантону 
Горажде 

 

Члан 1. 
 

 Овим Рјешењем разрјешавају се 
дужности Предсједник и чланови Уп-
равног одбора Агенције за приватиза-
цију у Босанско-подрињском кантону 
Горажде, и то: 
 

1. Хамдо Караузовић,  
проф.социологије     -предсједник 

2. Маида Чанкушић,  
бакал.разредне наставе - члан 

3. Аида Шало,  
дипл.правник         - члан 

4. Самир Имамовић,  
проф.вјеронауке - члан 

5. Санел Смајовић,  
професор              - члан. 

 

Члан 2. 
   

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–05–1944-1/15           П Р Е М И Ј Е Р                                                                   
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 4.став 2. Зако-
на о министарским  владиним и друг-
им  именовањима  Федерације  Босне  
и Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације Босне и Херцеговине“ број: 
12/03, 34/03 и 65/13), члана 8. Закона о 
Агенцији за приватизацију у   Босанс-
ко-подрињском кантону Горажде-пре-
чишћени текст („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/10), члана 23. Закона о  Влади  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде“ број: 8/15), 
и члана 13б. Статута Агенције за прив-
атизацију у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 3/01 и 14/07), Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на настав-
ку 41. редовне сједнице, одржаном да-
на 30.11.2015. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о привременом именовању 

редсједника и чланова Управног 
одбора Агенције за приватизацију  
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овим Рјешењем именују се Пр-
едсједник и чланови Управног одбора 
Агенције за приватизацију у Босанско-
подрињском кантону Горажде,и то: 
 

1. Мелида Хаџиомеровић,  
дипл.инг.                     - предсједник 

2. Белма Мешић-Шехо, 
 дипл.ветеринар         - члан 

3. Маида Чанкушић, 
бакал.разредне наставе  - члан 



Број 11 – страна 1992 
 
 

4. Самир Имамовић,  
проф.вјеронауке  - члан 

5. Бариз Казагић, инг.грађ.- члан. 
 

Члан 2. 
 

Предсједник и чланови Управ-
ног одбора Агенције за приватизацију 
у Босанско-подрињском кантону Гора-
жде именују  се  на  период  најдуже до 
3 (три)  мјесеца, односно до коначног 
именовања у складу са Законом. 
 

Члан 3. 
    

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-05–1944-2/15           П Р Е М И Ј Е Р                                                                   
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е     
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде  („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и Закона о извршењу буџета 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број:02/15), а у 
складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614300-Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
3/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 41. редов-
не сједнице, одржаном дана 30.11.2015. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ на име суфи-
нансирања организовања XIII Државн-
ог КУП-а „Мујо Пештек-Тито“ у спор-
тском рибилову за инвалидна лица ко-
ји ће се одржати у Горажду-Садба дана 
20.09.2015.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбједити 
из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде економски код 614300-Текући 
трансфери непрофитним организац-
ијама-Спортске манифестације РВИ. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на ж.р: Савеза 
за спорт и рекреацију инвалида БПК 
Горажде на број: 1990540006144655 отв-
орен код СПАРКАССЕ банка Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној плочи 
Кантона, а накнадно ће се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-2031/15               П Р Е М И Ј Е Р  
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде  («Службене новине Босанско  



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
–подрињског кантона Горажде» број: 
8/15) и Закона о извршењу буџета 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде» број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300-Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде» број: 3/15), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку 41. редовне сједни-
це, одржаном дана 30.11.2015. 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 900,00 КМ на име суфина-
нсирања организовања Државног прв-
енства у шаху за инвалидна лица   који  
се одржао у Горажду – дана 15.11.2015. 
године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбједити 
из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300-Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Спортске манифестације 
РВИ. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на ж.р: Савеза  

Број 11 – страна 1993 
 

 
за спорт и рекреацију инвалида БПК 
Горажде  на број: 1990540006144655 отв-
орен код СПАРКАССЕ банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној плочи 
Кантона, а накнадно ће се објавити у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-1935/15                П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

923 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
8/15) и Закона о извршењу буџета («Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде» број:02/15), а у скла-
ду са Програмом утрошка средстава 
Министарства за борачка питања са 
економског кода 614300-Текући транс-
фери непрофитним организацијама 
(«Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде» број: 3/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 41. редовне сјед-
нице, одржаном дана 30.11.2015. годи-
не, д о н о с и:    
 
 

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

октобар 2015 године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства  



Број 11 – страна 1994 
 
 
у износу од 8.880,00 КМ на име помо-
ћи за рад удружења борачких попула-
ција за мјесец  октобар 2015.године, и 
то: 
 

- Савез РВИ БПК 
 “Синови Дрине” Горажде   2.000,00 

- Организација ПШиПБ  
БПК Горажде                   2.000,00 

- Савез добитника највећих  
ратних признања БПК  
Горажде                              1.200,00 

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде                     2.000,00 

- Удружење ”Свјетлост Дрине”840,00 
- Удрузење Ветерана рата, 

ЗБ,ПЛ                                     840,00 
 

Одобрана средства обезбједити 
из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Трансфер удружења гра-
ђана. 
 

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 финансија БПК 
Горажде, а средства уплатити на жиро 
рачуне организација: 
 

- СРВИ  »Синови Дрине» Горажде: 
     1990540005249733 – СПАРКАССЕ 

- Организација ПШиПБ БПК Горажде:     
     1990540005249539  - СПАРКАССЕ 

- Савез ДНРП «Златни Љиљани»:  
     1990540005884792  - СПАРКАССЕ 

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБИХ: 

10. десембар/просинац 2015. 
       
 
      1610300004930021  - Раиффеисен               

- Удружење «Свјетлост Дрине»  
     1990540006546332  - СПАРКАССЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ,ПЛ 
                      1011400055939189  - ПБС  

 
Члан 3. 

 
  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се обја-
витиу «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-1905/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е     

 

924                       
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
8/15) и Закона о извршењу буџета («Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде» број:02/15), а у скла-
ду са Програмом утрошка средстава 
Министарства за борачка питања са 
економског кода 614300-Текући транс-
фери непрофитним организацијама 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде» број: 3/15), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку 41. редовне сједни-
це, одржаном дана 30.11.2015. године,  
д о н о с и:    
 
 

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

октобар 2015.године 
 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.500,00 КМ  на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачких 
популација у 2015. години за мјесец ок-
тобар  2015. године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбједити 
из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300- Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама - Пројекти удружења бора-
чких 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 број ж-р: 1990540005249733 
отворен код СПАРКАССЕ банке Гора-
жде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној плочи 
Кантона, а накнадно ће се објавити у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-1906/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

925 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 

Број 11 – страна 1995 
 
 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
8/15) и Закона о извршењу буџета 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде» број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300-Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде» број: 3/15), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на наставку 41. редовне сједни-
це, одржаној дана 30.11.2015. године,   
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравју се но-
вчана средства у износу од 1.000,00 КМ 
за суфинансирање захтјева за финанс-
ијску помоћ Удружењу антифашиста 
и бораца НОР-а Опћине Горажде ради 
обиљежавања 72 године ЗАВНОБИХ-а 
и АВНОЈ-а који се одржао  25.11.2015. 
године у Мркоњић Граду. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300-Текући трансфери непрофит-
ним организацијама - Обиљежавање 
значајних датума - датуми значајни 
за удружења.  
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити  на ж-р удруж-
ења број:1610300002190062  Раиффеис-
ен банка д.д. Сарајево-Филијала Гора-
жде. 

 

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној плочи 
Кантона, а   накнадно ће се објавити у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-1934/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са чланом 38. Законао 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 2/15), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на наставку 
41. редовне сједнице, одржаном дана 
30.11.2015. године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке  

о давању сагласности за набавку 
сталних средстава 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком врше се измјене 
и допуне Одлуке о давању сагласности 
за набавку сталних средстава , број: 03-
14-1733/15 од 30.10.2015 године, тако 
што члан 1, који је гласио: 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
“Овом Одлуком даје се сагласност Уп-
рави полиције Министарства за унут-
рашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде да  изврши  набавку : 
 
- компјутерске опреме  

– мобилног принтера             1 ком.        
у вриједности      до      1.300,00 КМ 

- канцеларијског намјештаја  
– столица                                  15 ком. 
у вриједности      до   2.500,00 КМ “ 

 
треба да гласи :  
 

“Овом Одлуком даје се сагласност Уп-
рави полиције Министарства за унут-
рашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде да  изврши  набавку : 
 

- компјутерске опреме  
– мобилног принтера         1 ком.       
у вриједности      до      1.300,00 КМ 

- канцеларијског намјештаја  
– столица                                   
у вриједности      до      2.500,00 КМ  

- канцеларијског намјештаја  
– металних ормара                   
у вриједности     до       700,00 КМ“. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1907/15               П Р Е М И Ј Е Р 
 30.11.2015.године             Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

927 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број:  



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
8/15), а у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и система-
тизацији радних мјеста у Министарст-
ву за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, број: 07-
01-34-4089/14, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
41. редовне сједнице, одржаном дана  
30.11.2015. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за пријем  
у радни однос једног државног 

службеника у Министарство  
за  унутрашње послове Босанско-

подрињског кантона 
 

I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министарству за унутрашње посло-
ве Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, да, у складу са одредбама Закона 
о државној служби у ФБиХ («Службе-
не новине ФБИХ», број: 29/03, 23/04, 
39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 4/12) у вези 
са  Законом о преузимању Закона о др-
жавној служби у Федерацији Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде"; 
број: 12/11, 13/12)  изврши  пријем у 
радни однос на неодређено вријеме, 
једног државног службеника и то на 
радно мјесто:  
 

1. Стручни сарадник за провођење 
прописа о безбједности саобраћаја 
и личним документима у Сектору 
за администрацију. 

 
II 
 

 За реализацију ове Одлуке   зад-
ужује се Министарство за  унутрашње  
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послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

III 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној пл-
очи Кантона, а накнадно ће бити об-
јављена у Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Број:03-34-1951/15                П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015 године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.   Закона  о   
Влади Босанско-подрињског  кантона    
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број: 03-14-1387 
/15 од 11.09.2015. године и Закључка 
Владе   Босанско-подрињског  кантона 
Горажде број: 03-14-1698/15 од 27.10. 
2015. године, Влада  Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на наставку 41. 
редовне сједнице, одржаном дана 30.1 
1.2015. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање уговора 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст  Министру  Министарства за унутр-
ашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде да потпише Уговор о 
купопродаји путничког моторног воз-
ила, по поновно расписаном Јавном 
огласу за продају службених моторних 
возила Министарства за унутрашње  
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послове путем јавног надметања-лици-
тације-за ЛОТ 1, у укупно уговореној   
вриједности у износу  од 2.728,00 КМ 
(словима: вијехиљадеседамстотинадва-
десетосам КМ). 
 

Члан 2. 
 

Уговор о купопродаји се закљу-
чује између: 
 

1. Министарства за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског канто-
на Горажде  – као Продавца     

   
и 

 

2. Богдановић Невенко, са пребива-
лиштем у Мокром, као Купца. 

 
Члан 3. 

 
         За реализацију  ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за  унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  

Члан 4. 
 
        Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-194815                П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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  На  основу члана   23.   Закона  о   
Влади Босанско-подрињског   кантона    
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-14-1387/  

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
15 од 11.09.2015.године и Закључка Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде број: 03-14-1698/15 од 27.10.2015. 
године, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 41. редов-
не сједнице, одржаном дана 30.11.2015. 
године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање уговора 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст  Министру  Министарства за унут-
рашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде да потпише Уговор о 
купопродаји путничког моторног воз-
ила, по поновно расписаном Јавном 
огласу за продају службених моторних 
возила Министарства за унутрашње 
послове путем јавног надметања-лици-
тације-за ЛОТ 4, у укупно уговореној 
вриједности у износу  од 2.570,00 КМ 

(словима: двијехиљадепетстотинаседа-
мдесет КМ ). 
 

Члан 2. 
 

Уговор о купопродаји се закљу-
чује између: 
 

1. Министарства за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског канто-
на Горажде  – као Продавца     

   

       и 
 

2. АТТП “ ЦЕНТРОПРЕВОЗ ” д.о.о. 
Горажде, као Купца . 

 

Члан 3. 
 

         За реализацију ове Одлуке зад- 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ужује се Министарство за  унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 

Члан 4. 
 
        Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1949/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.   Закона  о   
Влади Босанско-подрињског   кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-14-1387/ 
15 од 11.09.2015.године и Закључка Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде број:03-14-1698/15 од 27.10.2015. 
године, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 41. редов-
не сједнице, одржаном дана 30.11.2015. 
године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање уговора 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст  Министру  Министарства за унут-
рашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде да потпише Уговор о 
купопродаји путничког моторног воз-
ила, по поновно расписаном Јавном  
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огласу за продају службених моторних 
возила Министарства за унутрашње 
послове путем јавног надметања-лици-
тације-за ЛОТ 3, у укупно уговореној                    
вриједности у износу од 3.020,00 КМ 

(словима: трихиљадедвадесет КМ ). 
 

Члан 2. 
 
Уговор о купопродаји се закључује 
између: 
 

1. Министарства за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског канто-
на Горажде  – као Продавца     

   
       и 
 
2. Ћулов Мухамеда, са пребивалиш-

тем у Горажду, као Купца. 
 

Члан 3. 
 
         За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 

Члан 4. 
 
        Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се објав-
ити у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1950/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 38. Закона о извршењу 
буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 2/15), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку 41. редовне сједнице, одржаном  
дана 30.11.2015.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 за  набавку опреме Министарству за 
финансије и то:      

               

      - Набавка видео надзора  
 

Члан 2. 
 

Средства потребна за реализац-
ију Одлуке обезбјеђена у Буџету Мин-
истарства за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде на економ-
ском коду 821300-Набавка  опреме. 

Набавку опреме обавити у скл-
аду са Законом о јавним набавкама Бо-
сне и Херцеговине. 
                                                                       

Члан 3. 
 

За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије Босан-
ско-подрињског  кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова  Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се објав- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског  кантона Горажде“.    
 

Број:03 -14-1914/15              П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015. године             Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На  основу  члана  23. Закона  о  
Влади  Босанско - подрињског кантона 
(„Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона“ број: 8/15), члана 78. За-
кона о буџетима у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине Ф 
БиХ“, број: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15), 
члана 25. и 26. Закона о рачуноводству 
и ревизији у Федерацији Босне и Хер-
цеговине („Службене новине ФБиХ“ 
број: 83/09) и поглавља В тачка 6. Рач-
уноводствених политика за федералне 
буџетске кориснике и Трезор („Служ-
бене новине ФБиХ“, број: 9/11), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на наставку 41. редовне сједнице, 
одржаном дана 30.11.2015.г., д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о редовном годишњем попису 

имовине, обавеза и потраживања 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде на дан 31.12.2015. године 
 

Члан 1. 
 

Са стањем на дан 31.12.2015. го-
дине обавит ће се редовни годишњи 
попис: 
 

1. Сталних средстава у облику ства-
ри, права и разграничења, 

2. Новчаних средстава,  
3. Племенитих метала, 
4. Потраживања, 
5. Залиха 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
6. Обавеза (краткорочних и дугороч-

них). 
 

Члан 2. 
 

Организацијом пописа руково-
ди Главна Централна пописна  комис-
ија Босанско-подрињског кантона.  

Главну Централну пописну ко-
мисију именоват ће Влада кантона. 
 

Члан 3. 
   

За проводјење пописа, поред 
Главне Централне пописне комисије 
Босанско-подрињског кантона, потре-
бно је именовати  и слиједеће пописне 
комисије: 
 

1. Централна пописна комисија Мин-
истарства за унутрашње послове, 

2. Централна пописна комисија Мин-
истарства за правосуђе, управу и 
радне односе, 

3. Централна пописна комисија Мин-
истарства за образовање, науку, ку-
лтуру и спорт, 

4. Централна пописна комисија Мин-
истарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјег-
лице,  

5. Комисије за попис сталних средста-
ва у облику ствари, права и разгра-
ничења и залиха материјала, робе 
и  ситног  инвентара, код кантона-
лних министарстава, управа, дире-
кција и агенција, 
Комисије за попис новчаних сред-
става, донаторских средстава, пле-
менитих метала и вриједносних па-
пира, потраживања и пласмана, 
краткорочних и дугорочних обаве-
за, разграничења и капитала, код 
кантоналних министарстава, упра- 
ва, дирекција и агенција, 
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6. Комисије за попис сталних средст-

ава у облику ствари, права и разг-
раничења, залиха материјала, робе 
и ситног инвентара код буџетских 
корисника (нижих потрошачких је-
диница), 

7. Комисије за попис новчаних сред-
става, донаторских средстава, пле-
менитих метала и вриједносних па-
пира, потраживања и пласмана, 
краткорочних и дугорочних обаве-
за, разграничења и капитала, код 
буџетских корисника (нижих пот-
рошачких јединица). 

 
            Комисије из става 2. овог члана 
именоват ће својим рјешењем овлаш-
тени представник буџетског корисни-
ка. 
 

Члан 4. 
 

Главна Централна пописна ко-
мисија Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Комисије именоване од ст-
ране буџетских корисника, свој рад 
организоват ће у складу са Упутством 
о раду пописних комисија и обављању 
пописа средстава, потраживања и оба-
веза за 2015. годину, којег ће донијети 
Министар за финансије БПК-а Гораж-
де. 
 

Елаборат о извршеном попису 
Главна Централна пописна комисија 
Босанско-подрињског кантона, достав-
ит ће Влади Босанско-подрињског кан-
тона на разматрање и усвајање. 
 

Члан 5. 
 

Конкретни задаци комисија из 
члана 3. ове Одлуке са роковима поче- 
тка и  завршетка  пописа одредит ће се 
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рјешењима о именовању комисија које 
доносе руководиоци буџетских корис-
ника, а у складу са роковима који ће 
бити у Упутству о раду пописних ко-
мисија и обављању пописа средстава, 
потраживања и обавеза за 2015.годину. 
 

Члан 6. 
 

Књиговодствене пописне листе 
и потребну стручну помоћ за рад ко-
мисија обезбједит ће Министарство за 
финансије. 
                                 

Члан 7. 
    

Ова одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона“. 
 

Број:03-14-1915/15                П Р Е М И Ј Е Р                                                                           
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
(«Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона«, број: 8/15), а у вези са 
чланом 2. Одлуке о редовном годиш-
њем попису имовине,обавеза и потра-
живања Босанско-подрињског кантона  
на дан 31.12.2015. године, број: 03-14-
1915/15 од 30.11.2015.године, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на наставку 41. редовне сједнице, одр-
жаном дана 30.11.2015.год., д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Главне Централне 

пописне комисије Босанско-
подрињског кантона за редовни 

годишњи попис са стањем  
на дан 31.12.2015.године 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 

Члан 1. 
 

         Именује се Главна Централна 
пописна комисија Босанско-подрињск-
ог кантона за редован годишњи попис 
средстава и извора средстава са стањ-
ем на дан 31.12.2015. године у слиједећ-
ем саставу: 
 

1. Ахмед Шуња, предсједник Главне 
Централне пописне комисије БПК 
Горажде 

2. Нермин Џамбеговић, члан Минис-
тарства за унутрашње послове 

3. Емира Беговић, члан Министарст-
ва за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице 

4. Емира Драковац, члан Министарс-
тва за образовање, младе, науку, 
културу и спорт 

5. Есад Имамовић,   члан Службе за 
заједничке послове кантоналних 
органа управе. 

 
Члан 2. 

 
         Задатак комисије из члана 1. 
Одлуке је да: 
 

 координира рад свих поједина-
чних пописних комисија, 

 благовремено провјерава да ли 
су појединачне пописне коми-
сије донијеле планове рада са 
утврдјеним роковима за обављ-
ање припремних радњи и  поје-
диних фаза пописа, 

 провјерава да ли су комисије за 
попис на вријеме започеле са 
пописом, 

 прати ток пописа, правилност 
вршења пописа и поштивања 
утврђених рокова и даје упутст-
ва у току вршења пописа, 
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 преузима  од централних попи-
сних комисија надлежних мин-
истарстава и осталих  комисија 
за попис извјештаје о попису, 
пописне листе, одговарајуће од-
луке и друге прилоге, сачињава 
рекапитулацију и Елаборат о 
извршеном попису уз приједло-
ге одговарајућих одлука достав-
ља Влади Босанско-подрињског 
кантона на усвајање. 

 

Члан 3. 
 

        Главна централна пописна ком-
исија ће са радом почети одмах, а кр-
ајњи рок за  подношење извјештаја Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде је 12.02.2016.године. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-1916/15                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                               
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (˝Службене новине  Босанско-
подрињског кантона Горажде˝, број: 
8/15), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плаће руководећих и осталих  држав-
них службеника у кантоналним орга-
нима државне службе (˝Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде˝, број: 11/07) и члана 4. Уред- 
бе о утврђивању платних разреда и ко-
ефицијената за плаће намјештеника у  

Број 11 – страна 2003 
 

 
кантоналним органима државне служ-
бе (˝Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде˝, број: 11/07), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на наставку 41. редовне сјед-
нице, одржаном   дана  30.11.2015. год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плаћу  

 и накнаде за топли оброк за мјесец 
НОВЕМБАР 2015. 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 НО-

ВЕМБАР 2015. године, у износу од 
360,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за ис-
храну у току рада (топли оброк), за мј-

есец НОВЕМБАР 2015. године, у изно-
су од 8,00 КМ по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној плочи Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће се објавити у ˝Службеним 
новинама Босанско-подрињског кант-
она Горажде˝. 
                                                                                                          

Број:03–14-1917/15              П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт са економ-
ског кода 614 100 (КАН 001) –  Текући 
трансфер за спорт за 2015. годину број: 
10-14-898-1/15  од 31.03.2015. године и 
број: 10-14-989-15/15 од 21.10.2015. год-
ине, Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на наставку 41. редовне 
сједнице, одржаном дана 30.11.2015. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу Босанско - 
подрињског кантона Горажде на име 

редовне транше за мјесец октобар 
2015. године 

 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средства  
у укупном износу од 6.250,00 КМ Спо-
ртском савезу Босанско–подрињског 
кантона Горажде за мјесец октобар 
2015. године и то: 
 

1. 250,00 КМ на име техничког функ-
ционисања Спортског савеза Боса-
нско–подрињског кантона   Гораж-
де за мјесец октобар 2015. године. 

2. 6.000,00 КМ на име кориштења спо-
ртских објеката за клубове и савезе 
- припреме и такмичење за  мјесец 
октобар 2015. године. 

  

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад- 
ужује се Министарство за финансије, а  
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средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер 
за спорт. 

Новчана средства уплатити на 
жиро рачун Спортског савеза Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
број: 1990540006336521 отвореном код 
Спаркассе банке Филијала Горажде, 
ИД број: 4245007300007.  
    

Члан 3. 
 

 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става у висини три редовне транше 
предати Извијештај о утрошку буџетс-
ких средстава за редовне програме но-
сиоца спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, за ИВ (четврти) квартал 2015 годи-
не. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних средст-
ава којима се подстиче обављање спо-
ртских дјелатности на нивоу Босанско 
-подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број:16/11, 3/12,  2/13 
и 2/14). 
      

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1919/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 

936 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 41. редов-
не сједнице, одржаном дана 30.11.2015. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

Конкурса за попуну упражњеног 
радног  мјеста 

 
I 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак Диздар” 
Витковићи, за расписивање Конкурса 
за попуну упражњених радних мјеста, 
и то:  
  

1. Социјални радник  1 извршилац,  
одређено радно вријеме до 30.06. 
2015. године 80% од пуног  радног  
времена 

     
II 

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

Број:03-34–1920/15                П Р Е М И Ј Е Р                                                  
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
       Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
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Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског  кода 614 100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 2015. 
годину, број: 08-14-602-2/15 од 17.04. 
2015.године (сагласност: одлука Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 03-14-515/15 од 16.04.2015.годи-
не), Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на наставку 41. редовне 
сједнице, одржаном дана 30.11.2015. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за финансирање захтјева  
за проширење обима и квалитета,  
те врсте лабораторијских услуга  

у ЈУ Дом здравља Фоча-Устиколина 
II транша – остатак дуга 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу 2.500,00 КМ (слови-
ма: двијехиљадепетстотина конвертиб-
илних марака) на име финансирања II 
транше – остатак дуга по захтјеву за 
проширење обима и квалитета, те вр-
сте лабораторијских услуга у ЈУ Дом 
здравља Фоча-Устиколина. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 2.500,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, са  
економског кода 614 100 (ЈАО 003) –  
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Текући трансфери за здравство за 2015. 
годину, а у корист ЈУ Дом здрав-ља 
Фоча-Устиколина, на рачун број:1610 
300003930048 код Раиффеисен банк Го-
ражде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се ЈУ Дом здравља 
Фоча-Устиколина да, по реализацији 
Пројекта, Министарству за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице достави извјештај о намје-
нском утрошку средстава. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-1922/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице  
са економског кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 2015.  
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годину, број: 08-14-602-2/15 од 17.04. 
2015.године (сагласност: одлука Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 03-14-515/15 од 16.04.2015. год-
ине), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на наставку 41. редовне 
сједнице, одржаном дана 30.11.2015. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за финансирање захтјева  
за проширење обима и квалитета, 
те врсте лабораторијских услуга 

 у ЈУ Дом здравља Прача II транша – 
остатак дуга 

 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 2.500,00 КМ (слови-
ма:  двијехиљадепетстотина конверти-
билних марака) на име финансирања 
II транше – остатак дуга по захтјеву за 
проширење обима и квалитета, те вр-
сте лабораторијских услуга у ЈУ Дом 
здравља  Прача. 
  

Члан 2. 
 

Средства у износу 2.500,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство за 2015. год-
ину, а у корист ЈУ Дом здравља Прача, 
на рачун број: 1610300000320096 код 
Раиффеисен банк Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужује се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се ЈУ Дом здравља 
Прача да, по реализацији Пројекта, 
Министарству за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
достави извјештај о намјенском утро-
шку средстава. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се обј-
авити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-1924/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског  кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 2015. 
годину, број: 08-14-602-2/15 од 17.04. 
2015. године (сагласност: одлука Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 03-14-515/15 од 16.04.2015. год-
ине), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на наставку 41. редовне 
сједнице, одржаном дана 30.11.2015. го-
дине, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за суфинансирање Пројекта 

„Проширење обима и квалитета,  
те врсте лабораторијских услуга  

у Дому здравља Горажде“ II транша – 
остатак дуга 

 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 7.500,00 КМ (сло-
вима: седамхиљадепетстотина конвер-
тибилних марака) на име финансира-
ња II транше – остатак дуга по Про-
јекту „Проширење обима и квалитета, 
те врсте лабораторијских услуга у До-
му  здравља Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 7.500,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са екон-
омског кода 614100 (ЈАО 003) – Текући 
трансфери за здравство за 2015. годи-
ну, а у корист ЈУ Дом здравља „Др. Ис-
ак Самоковлија“ Горажде, на рачун 
број: 1610300004300006 код Раиффеис-
ен банк Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финанс-
ије Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се ЈУ Дом здравља  
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„Др Исак Самоковлија“ Горажде да, по 
реализацији Пројекта, Министарству 
за социјалну политику, здравство, рас-
ељена лица и избјеглице достави  изв-
јештај о намјенском утрошку средстава. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-1923/15                П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

940 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (''Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде'', број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 41. редов-
не сједнице, одржаном дана 30.11.2015. 
године, д о н о с и : 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности ЈУ „Центар  

за социјални рад Босанско-
подрињског кантона Горажде“  

за расписивање јавног конкурса  
за пријем у радни однос 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје пр-
етходну сагласност ЈУ „Центар за соц-
ијални рад Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“ за расписивање јавног  
конкурса за пријем у радни однос на 
упражњена радна мјеста, а због одла-
ска упосленика у пензију и то: 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 

- Стручни сарадник за заштиту дје-
це (1 извршилац); 

- Стручни сарадник за престације (1 
извршилац). 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у ''Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде''. 
 

Број:03–34-1925/15              П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

941 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског  кода 614 100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 2015. 
годину, број: 08-14-602-2/15 од 17.04. 
2015. године (сагласност: одлука Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 03-14-515/15 од 16.04.2015. год-
ине), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на наставку 41. редовне 
сједнице, одржаном дана 30.11.2015. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за финансирање Пројекта 
„Мониторинг здравствене 
исправности воде за пиће 

 и оцјењивање стања водоопскрбе 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде“ ИИ транша – остатак дуга 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 10.000,00 КМ (слов-
има: десетхиљада конвертибилних ма-
рака) на име финансирања Пројекта 
„Мониторинг здравствене исправнос-
ти воде за пиће и оцјењивање стања 
водоопскрбе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ - ИИ транша – оста-

так дуга, одобреног ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 10.000,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство за 2015. го-
дину, а у корист ЈУ Завод за јавно зд-
равство Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на рачун број:10114000001782 
54 код ПБС Филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-1926/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.година              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

942 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери појединц-
има (ЈАМ 001 – Издаци за расељена ли-
ца, ЈАМ 003 – Здравствено осигурање) 
за 2015.годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског Горажде“, број: 5/ 
15), Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на наставку 41. редовне 
сједнице, одржаном дана 30.11.2015. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за обезбјеђивање алтернативног 

смјештаја кроз надокнаду за кирију 
 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 500,00 КМ за обезбјеђи-
вање алтернативног смјештаја кроз на- 
докнаду кирије за мјесец октобар 2015. 

године за пет корисника  (100,00 КМ 
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мјесечно по кориснику) који по Имо-
винским законима и Закону о расеље-
ним  особама и избјеглицама имају пр-

аво на привремени смјештај, са правом 
продужетка до трајног рјешавања ста-
туса, а према списку како слиједи: 

 
 

 

Р/б 

 

Презиме и име 

 

Пријератна адреса 

Износ кирије за 

1 /један/ 

мјесец (КМ) 

1. Врева Зулфија Попов Мост – Фоча  100,00 

2. Овчина Хаснија Чоходар Махала – Фоча  100,00 

3. Хурко Сувад Рогатица 100,00 

4. Туловић Изета Н. Пите 9. – Чајниче  100,00 

5. Пашовић Хасан Општина Фоча 100,00 

У к у п н о: 500,00 

 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства дозначити из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и  избјеглице 
- економски код – 614200  – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 001 - 
Из-даци за расељена лица) за 2015.го-
дину. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
   

Број:03-14-1927/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                       
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

943 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједи-
нцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица, ЈАМ 003 – Здравствено осигура-
ње) за 2015.годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 5/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
41. редовне сједнице, одржаном дана 
30.11.2015. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Опћини Фоча ФБиХ – Устиколина  
за суфинансирање пројекта „Економско 

оснаживање незапослених особа кроз 
производњу поврћа у пластеницима“ – 

Фоча ФБиХ 2015. 



10. десембар/просинац 2015.      
 
 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 10.000,00 КМ Опћини 
Фоча ФБиХ-Устиколина за суфинан-
сирање пројекта „Економско оснажи-
вање незапослених особа кроз  произв-
одњу поврћа у пластеницима“ – Фоча 
ФБиХ 2015. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства дозначити из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и  избјеглице 
-Економски код– 614200 – Текући тра-
нсфери појединцима (ЈАМ 001- Изда-
ци за расељена лица) за 2015.годину, 
на жиро рачун Опћине Фоча ФБиХ-
Устиколина број:1011400000220255 от-
ворен код Привредне банке Сарајево – 
Филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 Обавезује се Опћина Фоча ФБиХ 
- Устиколина да по реализацији сред-
става достави Извјештај Министарству 
за социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице БПК Гора-
жде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
    

Број:03-14-1928/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                      
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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944 
 

На основу члана 23 Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине  Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 41. редов-
не сједнице, одржаном дана 30.11.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст за попуну упражњеног радног мјес-
та државног службеника у Министар-
ству за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско- 
подрињског кантона Горажде, и то на 
позицији: 
 
- Стручни сарадник за здравствену 

заштиту и јавно здравство. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
    

Број:03-34-1929/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                    
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

945 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  
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8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица, ЈАМ 003 – Здравствено осигура-
ње) за 2015.годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 5/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
41. редовне сједнице, одржаном дана 
30.11.2015. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

школског прибора за ученике 
повратнике у Општину  

Ново Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје са-
гласност Министарству за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде да изврши набавку 48 
сетова школског прибора за дјецу-по-
вратнике, ученике основних школа, у 
Новом Горажду у укупном износу од 
2.398,40 КМ, а у складу са достављеним 
понудама и то: 
 

- школски прибор за 16 ученика од 
И до ИВ разреда – 798,40 КМ 

- школски прибор за 32 ученика од В 
до ИX разреда – 1.600,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
 Набавка опреме из члана 1 Од-
луке извршиће се путем директног сп-
оразума, у складу са Законом о јавним  

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
набавкама. 
 

Члан 3. 
 

Средства потребна за реализа-
цију ове одлуке обезбјеђена су у Буџе-
ту Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјегл-
ице Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на економског кода 614 200 – Те-
кући трансфери појединцима (ЈАМ 
001 – Издаци за расељена лица) за 2015. 
годину. 
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
  

Број:03-14-1930/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                    
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

946 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода  



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица, ЈАМ 003 – Здравствено осигура-
ње) за 2015.годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 5/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
41. редовне сједнице, одржаном дана 
30.11.2015. године,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Опћини Фоча ФБиХ-Устиколина 

 за потребе санирања локалног пута 
Кожетин-Габелићи 

 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.182,40 КМ Опћини Фоча 
ФБиХ-Устиколина на име хитне сана-
ције локалног пута Кожетин-Габели-
ћи. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Одлуке 
дозначити из Буџета Министарства за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614 200 – Текући трансфери 
појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за рас-
ељена лица), на жиро рачун Опћине 
Фоча ФБиХ-Устиколина број:10114000 
00220255 отворен код Привредне бан-
ке Сарајево – Филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан- 
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сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
  

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1931/15              П Р Е М И Ј Е Р                                                     
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица, ЈАМ 003 – Здравствено осигура-
ње) за 2015.годину („Службене новине 
Босанско-подрињскго кантона Гораж-
де“, број: 5/15), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на наставку 
41. редовне сједнице, одржаном  дана 
30.11.2015. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Удружењу грађана повратника  
и расељених лица у Општину Фоча 

на име санације локалног пута 
Цвилин-Јошаница 

 
Члан 1. 

 

 Одобравају се новчана средства  
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у износу од 4.170,00 КМ Удружењу гр-
ађана повратника и расељених лица у 
Општину Фоча на име хитне санације 
локалног пута Цвилин-Јошаница и то: 
 

- за трошкове санације  
локалног пута  
Цвилин-Јошаница..........3.920,00 КМ 

- за трошкове реализације,  
одабир извођача, надзор,  
трансфер средстава  
и извјештавање...................250,00 КМ 

 

 Укупно....................... 4.170,00 КМ 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Одлуке 
дозначити из Буџета Министарства за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде са економс-
ког кода 614 200 – Текући трансфери 
појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за рас-
ељена лица), на жиро рачун Удруже-
ња грађана повратника и расељених 
лица у Општину Фоча број: 552024000 
1956832 отворен код Хyпо Алпе Адриа 
банк БиХ. 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
  

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Боса- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1932/15                П Р Е М И Ј Е Р                                                   
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 14. Закона о оснивању 
Јавне установе „Дом за стара и изнемо-
гла лица“ Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 10/97, 8/99 и 2/12), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на наставку 41. редовне сједнице, одр-
жаном дана  30.11.2015.год., 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. 

 
 Разрјешава се дужности Пред-
сједник и чланови Управног одбора ЈУ 
„Дом за стара и изнемогла лица“ Го-
ражде, како слиједи: 
 

1. Енвер Аџем    - предсједник, 
2. Адмир Дељо       - члан, 
3. Санел Смајовић - члан, 
4. Амела Перла             - члан, 
5. Вахид  Мирвић         - члан. 

 
Члан 2. 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и исто ће се објавити у “Сл-
ужбеним новинама  Босанско-подрињ- 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ског кантона Горажде”. 
   

Број:03-05–1941-1/15           П Р Е М И Ј Е Р                                                           
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), члана 14. Закона о оснивању Јав-
не установе „Дом за стара и изнемогла 
лица“ Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 10/97, 8/99 и 2/12) и члана 4. За-
кона о министарским, владиним и др-
угим именовањима Федерације БиХ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 34/03 и 65/13), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку 41. редовне сједнице, одржаном 
дана 30.11.2015. 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. 

 

 Именује се Предсједник и чла-
нови Управног одбора ЈУ „Дом за ста-
ра и изнемогла лица“ Горажде, како 
слиједи: 
 

1. Енвер Аџем    - предсједник, 
2. Адмир Дељо       - члан, 
3. Санел Смајовић - члан, 
4. Амела Перла              - члан, 
5. Вахид Мирвић         - члан. 

             
Члан 2. 

 

Именовање  из члана 1. Рјеше- 
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ња  је привременог карактера и врши 
се на период до 90 (деведесет) дана, од-
носно до коначног именовања у скла-
ду са Законом. 
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће се објавити у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
 

Број:03-05–1941-2/15           П Р Е М И Ј Е Р                                                        
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица, ЈАМ 003 – Здравствено осигура-
ње) за 2015.годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 5/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
41. редовне сједнице, одржаном дана 
30.11.2015. године,  д о н о с и : 

 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 

Фехратовић Мунибу за уградњу 
донираног грађевинског материјала 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 4.000,00 КМ Фехратовић  
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Мунибу из села Караузовићи, Ново 
Горажде на име помоћи за уградњу 
донираног грађевинског материјала 
који  је добио за поновну обнову куће 
која је изгорела у пожару. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Одлуке до-
значити Фехратовић Мунибу из Буџе-
та Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избје-
глице Босанско-подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614200 – 
Текући трансфери појединцима (ЈАМ 
001 – Издаци за расељена  лица). 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство,расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
  

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
    

Број:03–14-1947/15              П Р Е М И Ј Е Р                                                      
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско подрињског ка- 
нтона Горажде, на наставку 41. редов- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
не сједнице, одржаном дана 30.11.2015. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши   набавку 
18.000 литара лож уља по цијени  
1,50 КМ/л са урачунатом таксом  

на нафтне деривате у вриједности  
27.000,00 КМ и набавку 60,4 тоне 

дрвене пелети по цијени 292,50 КМ/т 
у вриједности 17.667,00 КМ 

 
Члан 1. 

 
            Даје се сагласност Дирекцији ро-
бних резерви Босанско подрињског ка-
нтона Горажде да изврши набавку: 
 
1. 18.000 литара лож уља по цијени 

1,50 КМ/л са урачунатом такосм на  
нафтне деривате у вриједности 
27.000,00 КМ од одабраног добав-
љача ЕНОЛ д.о.о Горажде према 
одредбама Оквирног Споразума 
бр.03-14-2189/11, АНЕX-а Оквирн-
ог Споразума  и Понуде добављача 
од 18.11.2015.године  

2. 60,4 тоне дрвене пелети по цијени 
292,50 КМ/т у вриједности 17.667,00 

КМ од одабраног добављача ФЛ 
WООД д.о.о Фоча а према одред-
бама Уговора о испоруци дрвене 
пелети бр. 14-14-413-23/13 од 02.07. 
2013. године, АНЕX-а уговора и По-
нуде добављача од 17.11.2015. годи-
не. 

 

Укупна вриједност набавке је 
44.667,00 КМ 

 
Члан 2. 

 

           За реализацију ове Одлуке зад- 



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ужује се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде а средст-
ва су обезбјеђена у  Буџету Дирекције 
робних резерви за 2015.године и одо-
бреним оперативним планом за нове-
мбар 2015.године, економски код 613 
200 – издаци за енергију. 
 

Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
плочи Кантона, а накнадно ће се об-
јавити у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-1945/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.11.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
08/15) и члана 45. Закона о извршењу                  
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 02/15), Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 42. 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
12.2015.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма  

утрошка средстава Програм 
подршке развоју другим нивоима 

власти кроз пројекте за 2015.годину 
на економском коду 614100 РАЗ 001- 

Теркући трансфери другим нивоима 
власти – за пројекте 
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Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм о измјенама и до-
пунама програма утрошка средстава 
Програм подршке развоју другим ни-
воима власти кроз пројекте за 2015.го-
дину на економском коду 614100 РАЗ 
001 - Текући трансфери другим ниво-
има власти - за пројекте у износу од 
450.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду  и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-2018/15                П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  

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

952а) 
 

П Р О Г Р А М 
о  измјенама  и  допунама  Програма  

утрошка  средстава  Министарства  за  
привреду  Босанско – подрињског  

кантона  Горажде, са  економског  кода  
614 100 РАЗ 001 – Текући трансфери 

другим нивоима власти – за пројекте 
 

1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Програм подршке развоју дру-
гим нивоима власти кроз пројекте за 
2015.годину 
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ПОДАЦИ  О  ПРОГРАМУ 
 
Буџетски корисник: Министарство за 
привреду  
 

Буџетски раздјел:       17 
 

Економски код:      614 100 РАЗ 001 
 

Аналитички код   - 
 

Назив аналитичког кода: 
 Текући трансфери другим 
нивоима власти - за пројекте 
подузетницима  
 

Период реализације Програма:  
         01.01.2015 - 31.12.2015.  
 

Укупна вриједност Програма:   
                            450.000 КМ 
 

Одговорно лице: мр.сци.Есед Радељаш 
 

Позиција одговорног лица: Министар 
 

Контакт лице за Програм:  
                             Исмет  Омерагић 
 

Контакт-телефон:      +387-38-228-640  
 

Контакт е-маил:   
       jedinicazarazvoj@bpkg.gov.bа 
 

Датум усвајања Програма:  
                                        04.12.2015. године 
 

Сагласност:   Сагласност на Програм 
утрошка дала је Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде Одлуком, 
број:03-14-2018/15. 
 

Објављивање:    Програм је објављен у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број: 11/15. 
 

Интернет:      www.mp.bpkg.gov.bа 
 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
2. СВРХА  И  ОПИС  ПРОГРАМА 
 
 Овим се Програмом врше изм-
јене и допуне Програма „Програм по-
дршке развоју другим нивоима власти 
кроз пројекте“ број: 04-14-920-2/15 од 
25.06.2015.године, тако што се у тачки 
3. Програма (Опис Програма) став 4. 
мијења  и гласи: 
 

(1) „Програм је отворен за суфинанси-
рање пројеката локалних заједница 
који се реализују у 2015. години, 
односно који су започети или дов-
ршени у 2015.години,  те пројеката 
који су у току, а који се тичу побо-
љшања паркинг-простора, побољ-
шања расвјете на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, 
побољшање путне инфраструкту-
ре, водовода и канализације као и 
суфинансирање пројеката из обла-
сти изградње и одржавања инфра-
структурних објеката за потребе 
обртника на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“.  

 
2. Остале тачке овога Програма оста-

ју непромијењене. 
 

Брoj:04-14-2739-1/15         М И Н И С Т А Р 
08.12.2015.године             Есад Радељаш,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај Програм дала је Влада 
Носанско-подрињског кантона Горажде, 
Одлуком број:03-14-2018/15 године дана 
08.12.2015.године. 
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 На основу члана 23. Закона о   
Влади Босанско-подрињског кантона    
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 31. став 2. Закона о изврш- 

http://www.mp.bpkg.gov.bа/


10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ењу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2015. годину (“Служб-
ене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 2/15), а у складу 
са Одлуком Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, број:03-34-1701/15 
од 27.10.2015.године (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде” број:10/15), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 42. редо-
вној сједници, одржаној дана 04.12.2015. 
године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

уговора о набавци службеног 
путничког моторног возила за 

потребе Министарства за унутрашње 
послове БПК Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст министру Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да потпише уговор о 
набавци службеног путничког мотор-
ног возила сљедећих карактеристика: 
 

- марка: VOLKSWAGEN  
- модел и тип: CADDY 4 1,6 TDI 

KOMBI, 
- врста мотора-горива: дисел 
- снага мотора: кw/кс  55/75,  
- запремине мотора: 1598 ццм, 
- година производње: 2015. 
 
у укупној вриједности од 30.000,00 КМ 
(словима: тридесет хиљада конверти-
билних марака).  
 

Члан 2. 
 
     Уговор о набавци путничког  
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моторног возила из члана 1. ове Одлу-
ке закључује се између: 
 

1. Министарства за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског канто-
на Горажде  
 

и 
 

2. привредног субјекта “AC QUATTRO” 
д.о.о. Сарајево. 

 
Члан 3. 

 
      За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског  кантона Гораж-
де, 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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2006/15                П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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         На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона    
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15),  а у складу са чланом 114. став 2. 
Закона о организацији органа управе 
у Федерацији Босне и Херцеговине 
(“Службене новине ФБиХ” број: 35/05), 
Одлуком Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде о одобравању прода-
је службених моторних возила Минис-
тарства за унутрашње послове, број:  
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03-14-1387/15 од 11.09.2015. године и 
Закључком Владе Босанско-подрињск-
ог  кантона   Горажде, број: 03-14-1698/ 
15 од 27.10.2015. године, Влада  Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, на 
42. редовној сједници, одржаној дана 
04.12.2015. године, д о н о с и : 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности Министарству 
за унутрашње послове за продају 

службеног возила путем непосредне 
погодбе 

 
Члан 1. 

 

        Овом се Одлуком даје сагласно-
ст министру Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да службено моторно 
возило АУТОБУС ИСУЗУ 4ХФ1 ЕУРО 
1,4, број мотора: 41039, број шасије: 
ННАМДА1ЛЛ02010494, које није про-
дато у два круга по    јавним позивима, 
објављеним 01.октобра и 14. новембра 
2015. године, прода методом  непосре-
дне погодбе. 
 

Члан 2. 
 
       Возило из члана 1. ове Одлуке, 
продати понуђачу који понуди најпо-
вољнију цијену. 
 

Члан 3. 
 

       За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за  унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 

Члан 4. 
 

        Ова Одлука ступа на снагу дан- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2007/15                П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и                      
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин-
формисање број: 10-14-899-1/15 од 31. 
03.2015. године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 42. редов-
ној сједници, одржаној дана 04.12.2015. 
године, д о н о с и:  

 
 

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

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
на име XI (једанаесте) од укупно  
XII (дванаест) редовних транши 

 за 2015. годину 
 

I 
 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 38.693,80 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона  Горажде  д.о.о. на име уплате XI 
(једанаесте) од укупно XII (дванаест) 
редовних транши за 2015. годину нам-
ијењене за исплату плаТа и доприноса                    
запосленицима. 
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II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода  
614 100 (КАН 003) - Остали текући тр-
ансфери – Информисање за 2015. го-
дину. 

Новчана средства дозначити 
на жирорачун Јавног предузећа РТВ 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде д.о.о. број:1325002001666685, отво-
рен код НЛБ Тузланске банке фили-
јала Горажде, ИД број: 4245030110002. 
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак те да захтјев за наред-
ну мјесечну траншу достави Министа-
рству за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт првог радног дана нак-
он истека мјесеца за који се захтјев по-
дноси. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2008/15                П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
  

956 
 

На основу члана 23. Закона о  

Број 11 – страна 2021 
 

 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за урбани-
зам, просторно уређење и заштиту ок-
олине Босанско–подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614 100 - 
Текући трансфери нижим нивоима 
власти, Влада Босанско–подрињског  
кантона Горажде, на 42. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.12.2015.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању Пројеката општинама 

у саставу  Босанско – подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614 100 - Текући трансфери нижим 

нивоима власти 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у укупном износу од 
135.000,00 КМ за финансирање сљеде-
ћих Пројеката:  
 

- Општина Горажде: 
 

1. Пројекат “Израда инвестиционо-
техничке документације за изград-
њу регионалне депоније Трешњи-
ца са центром за селекцију отпада” 
у износу од 60.000,00 КМ и  

2. Пројекат “Утопљавање и уређење 
фасада у улици Вишеградска број: 
3-5, 7-9 и 11” у износу од 30.000,00 
КМ. 

 
- Општина Фоча у ФБиХ: 

 

1. Пројекат “Успостава центра за уп-
рављање отпадом – Успостава ре- 
циклажног дворишта на депонији  
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Гаврић” у износу од 11.500,00 КМ;  

2. Пројекат “Изградња 4 еко – острва” 
у износу од 3.500,00 КМ и  

3. Пројекат “Утопљавање зграде Оп-
штине” у износу од 5.000,00 КМ. 

 
- Општина Пале у ФБиХ: 

 

1. Пројекат “Инсталација котловнице 
на чврсто гориво за загријавање зг-
раде Општине” у износу од 
25.000,00 КМ.  

 
Члан 2. 

 
Са Општинама Горажде, Фоча у 

ФБиХ и Пале у ФБиХ - корисницима 
средстава Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде ће закључити уговоре о кориште-
њу и намјенском утрошку одобрених 
средстава, са предходно прибављеним 
мишљењем кантоналног правобрани-
оца, којим ће се прецизирати права и 
обавезе, начин уплате средстава, над-
зор над реализацијом, као и друга пи-
тања од значаја за реализацију угово-
ра. 
 

У зависности од висине одобре-
них средстава, а у складу са Законом о 
извршењу Буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 2/15), даје се сагласност 
за потписивање уговора о финансира-
њу пројеката из члана 1. ове Одлуке 
премијеру Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, Емиру Оковићу, и мин-
истру за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, Слободану 
Јанковићу.  
 

10. десембар/просинац 2015. 
 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. Након потписивања уговора из 
члана 2. ове Одлуке задужује се Мини-
старство за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде да изврши 
исплату новчаних средстава. Средства 
ће се, у складу са Програмом утрошка 
средстава Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, исплатити са економског кода  
614 100 - Текући трансфери нижим 
нивоима власти. Средства уплатити  
на сљедеће жирорачуне: 
 

- Општини Горажде на жирора-
чун број: 1325002012830318, отв-
орен код НЛБ банке филијала 
Горажде. 

- Општини Фоча у ФБиХ на жи-
рорачун број: 1011400000220255, 
отворен код Привредне банке  
Сарајево   филијала Горажде. 

- Општини Пале у ФБиХ на жи-
рорачун број: 1020070000001426, 
отворен код УНИОН банке  ек-
спозитура 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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2001/15                П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 -Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – вјерским заје-
дницама, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 42. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.12.2015.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних  

средстава Исламској заједници 
 у Босни и Херцеговини 

Меџлис Исламске заједнице  
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 2.000,00 КМ Исламској заје-
дници у Босни и Херцеговини – Меџ-
лису Исламске заједнице Горажде - Из-
вршини одбор, за послове уређења ме-
зарја у насељу Гусковићи - Берич. 
 

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 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – вјерским заједницама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1990540005488935, отворен  

Број 11 – страна 2023 
 

 
код Шпаркасе банке Горажде. 
  

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:03-14-2005/15               П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

958 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 -Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 42. 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Ауто-мото клубу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 400,00 КМ Ауто-мото клу-
бу Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на име рефундације дијела тро-
шкова на одржаном XIX саобраћајно-
образовном такмичењу ученика осно-
вних школа са подручја БПК Горажде 
(куповина два бицикла за награде). 
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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 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама. 
 Средства уплатити на транса-
кцијси рачун број: 1011400000123837, 
отворен код Привредне банке Сара-
јево, филијала Горажде. 
  

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:03-14-2002/15                П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 42. 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу Босанско-
подрињског кантона 

Горажде 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 800,00 КМ Спортском са-
везу Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на име превоза такмичара и ру-
ководства за првенствене утакмице. 
 

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 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1990540006336521, отворен 
код Шпаркасе банке Горажде. 
  

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:03-14-2003/15                П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

960 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 -Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 42.  



10. десембар/просинац 2015. 
 
 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Удружењу за заштиту и промоцију 
сплаварења на ријеци Дрини 

“Дринс” Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ Удружењу за 
заштиту и промоцију сплаварења на 
ријеци Дрини „Дринс“ Горажде, на 
име обуке нових сплавара, а у циљу 
очувања традиције сплаварења. 
 

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 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1011400000671693, отворен код 
Привредне банке д.д. Сарајево фил-
ијала Горажде. 
  

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:03-14-2004/15                П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614200 - Текући трансфери поје-
динцима, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 42. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.12.2015.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ у износу од 
150,00 КМ Срна Шемсу из Горажда, 
због тешке социјално-материјале ситу-
ације.  
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1011406066212158, отворен 
код Привредне банке д.д. Сарајево 
филијала Горажде. 
 

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 тран-
сфери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2010/15              П Р Е М И Ј Е Р 
04.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

962 
 

На основу члана 130. став 4. За-
кона о раду (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број:62/15), Министарст-
во за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на захтјев Синдиката полиције  
Босанско–подрињског кантона  Гораж-
де, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању  

репрезентативности синдиката 
 
1. Утврђује се да је Синдикат полиц-

ије Босанско–подрињског кантона 
Горажде репрезентативан на под-
ручју Босанско–подрињског канто-
на Горажде. 

 
2. Рјешење ступа на снагу даном до-

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 122. Закона о раду утв-
рђени су општи услови за репрезента-
тивност синдиката и то: да је регистро-
ван код надлежног органа, да се фина-
нсира претежно из чланарина и друг-
их властитих прихода и да има потре-
бан проценат учлањености запослен-
их, а чланом 124. Закона прописано је  

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
да се репрезентативним синдикатом за 
једно или више подручја дјелатности 
сматра синдикат који, поред  услова из 
члана 122. Закона, испуњава и услов да 
има најмање 30% чланова од укупног 
боја запослених у подручју дјелатнос-
ти (грани) на територији Федерације 
БиХ, односно подручју кантона. 
 Сходно наведеном, Синдикат 
полиције БПК Горажде поднио је овом 
Министарству захтјев за утврђивање 
репрезентативности тог синдиката, у 
складу са чланом 130. став 1. Закона о 
раду (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број:62/15). 
 Уз захтјев за утврђивање репре-
зентативности приложени су: Рјешење 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде о упису у Регистар, бр-
ој:УП:1:05-05-73/2002 од 15.11.2002.год-
ине, и рјешења о промјенама уписа од 
07.09.2004. године и 15.12.2014. године, 
Рјешење  Министарства за унутрашње 
послове Босанско–подрињског канто-
на Горажде, број: 07-01-05-3983/15 од 
14.10.2015. године, о утврђивању реп-
резентативности синдиката код посло-
давца, Рјешење Федералног министар-
ства правде број:03-05-2-1402/14 од 24.03. 
2015.године, о упису Савеза синдиката 
полиције и упосленика у министарст-
вима унутрашњих послова у Ф БиХ у 
Регистар удружења у Федерацији БиХ, 
Увјерење Министарства за унутрашње 
послове БПК  Горажде број:07-03/2-34-
3973/15  од 14.10.2015. године, о броју 
запослених у Министарству, Потврда 
д.о.о. “Омега” Горажде број: 15/15 од 
12.10.2015.године, о финансирању син-
диката и Рекапитулација одбитака по  
примаоцима, издата од стране Мини-
старства за финансије Босанско–под-
рињског кантона  Горажде. 



10. десембар/просинац 2015. 
 
  

Приликом разматрања поднес-
еног захтјева и достављене документа-
ције, Министарство за правосуђе, упр-
аву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде  утврдило је да               
Синдикат полиције БПК  Горажде има 
довољан број чланова од укупног бро-
ја запослених, чиме овај синдикат исп-
уњава услов из члана 124. Закона о ра-
ду, а на основу доказа у спису и утвр-
ђеног чињеничног стања испуњава и 
остале услове за утврђивање репрезен-
тативности синдиката прописане чла-
ном 122. Закона о раду, одлучено је 
као у диспозитиву Рјешења.  
 

Ово је Рјешење 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 оргиналу или препи-
су. 
 

Број:УП-1:05-05-51/15           М И Н И С Т А Р 
10.11.2015.године              Радмила Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

963 
 

На основу члана 130. став 4. Зак-
она о раду (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број: 62/15), Министарст-
во за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на захтјев Удружења послодава-
ца Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању репрезентативности 

удружења послодаваца 

Број 11 – страна 2027 
 

 
1. Утврђује се да је Удружење посло-

даваца Босанско–подрињског кан-
тона Горажде репрезентативно на 
подручју Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде. 

 
2. Рјешење ступа на снагу даном до-

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 128. Закона о раду утв-
рђени су општи услови за репрезента-
тивност Удружења послодаваца и то: 
да је уписано у регистар у складу са за-
коном, да има потребан број чланова и 
да се финансира претежно из члана-
рина и других властитих прихода, а у 
ставу 2. истог члана прописано је да се 
репрезентативним удружењем посло-
даваца у смислу става 1. овог члана  
сматра удружење послодаваца чији 
чланови запошљавају најмање 20% од 
укупног броја запослених у привреди 
на територији Федерације, односно 
подручју кантона. 
 Сходно наведеном, Удружење 
послодаваца БПК Горажде поднијело 
је овом Министарству захтјев за утвр-
ђивање репрезентативности тог Удру-
жења, у складу са чланом 130. став 1. 
Закона о раду (“Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 62/15). 
 Уз захтјев за утврђивање репре-
зентативности приложени су: Рјешење 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде о упису у Регистар, бр-
ој:УП:1:05-05-41/2005 од 10.10.2005. год-
ине, приступнице фирми са подручја 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де које издвајају по упосленом радни- 
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ку једну конвертибилну марку за Уд-
ружење послодаваца (укупно 39 прис-
тупница), доказ о члановима Удруже-
ња послодаваца и доказ о финансира-
њу Удружења послодаваца. 
 Приликом разматрања подне-
сеног захтјева и достављене докумен-
тације, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско–под-
рињског кантона Горажде утврдило је 
да Удружење послодаваца Босанско–
подрињског кантона Горажде има до-
вољан број чланова и да исти запош-
љавају  више од 20% од укупног броја 
запослених у привреди на подручју                        
кантона, чиме ово Удружење  испуња-
ва услов из члана 128. став 2. Закона о 
раду, а на основу доказа у спису и ут-
врђеног чињеничног стања испуњава 
и остале услове за утврђивање репре-
зентативности Удружења послодаваца  
прописане чланом 128. Закона о раду, 
одлучено је као у диспозитиву Рјеше-
ња. 
 

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

Број:УП-1:05-05-52/15           М И Н И С Т А Р 
13.11.2015.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, на основу чла-
нова 42. и 43. став 4. Закона о удруже- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Федерације БиХ”, број: 45/02),     
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку рада удружења 

 
1. Удружење грађана за повратак сво-

јим кућама у Општини Српско Го-
ражде, регистровано дана 30.07.1998. 
године, под редним бројем Р-I-15/ 
1998 у прву књигу Регистра, прес-
таје са радом и брише се из Регист-
ра удружења, који се води у Мини-
старству за правосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско–подрињског 
кантона Горажде.   

 
2. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде је дана 17.07.2014. годи-
не донијела Закључак број:03-05-980/14, 
у којем је задужила Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе БПК 
Горажде да упути допис  удружењима 
која нису извршила пререгистрацију 
од дана ступања на снагу Закона о уд-
ужењима и фондацијама у којем ће                              
их упозорити на ову обавезу и одре-
дити примјерен рок да иста то ураде, у 
супротном ће бити брисана из Реги-
стра удружења. 
 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде је, на основу 
горе поменутог Закључка Владе Кан-
тона, дана 18.07.2014. године упутило 
допис Удружењу грађана за повратак 
својим кућама у Општини Српско Го- 
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ражде, у којем га је позвало да у року 
од 15 дана од дана пријема истог, уск-
лади своје опште акте са одредбама 
Закона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), који је ступио на снагу 
20.09.2002.године, гдје је у члану 52. по-
менутог Закона прописано да су удру-
жења дужна ускладити своје опште ак-
те са одредбама овог Закона, у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу 
овог Закона.  
 Обзиром да је Удружење акт од 
стране овог Министарства запримило 
12.11.2015. године и након тога доста-
вило изјаву овјерену од стране надлеж-
ног органа у којој изјављујете да Удру-
жење више не постоји, односно не егз-
истира, а како је регистровано 1998.                                              
године, и од тада никада није овом ор-
гану пријављивало промјене, било да 
су се оне односиле на промјену стату-
та, назива, сједишта, дјелатности, лица 
овлаштеног за заступање и представ-
љање Удружења, чланове органа упра-
вљања, припајања, раздвајања или тр-
ансформацију и престанак рада Удру-
жења, то значи да је протекло двостру-
ко више времена од времена утврђен-
ог статутом Удружења за одржавање 
скупштине, а што је и један од  услова 
да Удружење престане и дјеловати. 
  

Чланом 42. Закона о удружењи-
ма и фондацијама (“Службене новине 
Федерације БиХ”, број:45/02) пропи-
сано је да се удружење брише из реги-
стра када надлежни кантонални орган 
донесе коначно рјешење о престанку 
рада удружења или када кантонални 
суд донесе правоснажну пресуду о за-
брани рада удружења. Исто тако, у 
члану 43. став 4. поменутог закона пр-
описано је да када кантонални орган  
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утврди чињенице из става 1. овог чла-
на доноси рјешење о престанку рада 
удружења. 
 

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

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

Број:УП-1:05-05-55/15           М И Н И С Т А Р 
16.11.2015.године              Радмила Јанковић,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу члана 130. став 4. Зак-
она о раду (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број:62/15), Министарст-
во за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на захтјев Синдиката средњег и 
високог образовања, одгоја, науке и                               
културе БиХ – Кантонални одбор Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању  

репрезентативности синдиката 
 

1. Утврђује се да је Синдикат средњег 
и високог образовања, одгоја, науке 
и културе БиХ – Кантонални одбор 
Босанско–подрињског кантона Го- 
ражде репрезентативан на подру- 
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чју Босанско–подрињског кантона 
Горажде. 

 
2. Рјешење ступа на снагу даном дон-

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 122. Закона о раду утв-
рђени су општи услови за репрезен-
тативност синдиката и то: да је регис-
трован код надлежног органа, да се 
финансира претежно из чланарина и 
других властитих прихода и да има 
потребан проценат учлањености запо-
слених, а чланом 124. Закона прописа-
но је да се репрезентативним синди-
катом за једно или више подручја дје-
латности сматра синдикат који поред  
услова из члана 122. Закона, испуњава 
и услов да има најмање 30% чланова 
од укупног боја запослених у подручју 
дјелатности (грани) на територији Фе-
дерације БиХ, односно подручју кан-
тона. 
 Сходно наведеном, Синдикат 
средњег и високог образовања, одгоја, 
науке и културе БиХ – Кантонални од-
бор БПК Горажде поднио је овом Мин-
истарству захтјев за утврђивање репре-
зентативности тог синдиката, у складу 
са чланом 130. став 1. Закона о раду 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 62/15). 
 Уз захтјев за утврђивање репре-
зентативности приложени су: Рјешење 
Федералног министарства правде Са-
рајево о упису промјена у Регистар уд-
ружења у Федерацији БиХ, број:03-054-
4575/00 од 16.05.2014. године, Рјешење 
Федералног министарства рада и соц-
ијалне политике о утврђивању репре- 
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зентативности синдиката за подручје 
дјелатности средњег и високог образо-
вања, одгоја, науке и културе на тери-
торији Федерације БиХ, број: УП-I-03-
34/13-14/15 од 21.09.2015. године, Увје-
рење о порезној регистрацији од 03. 
07.2007. године, Извод из Привредне 
банке Сарајево д.д. Сарајево за Синди-
кат средњег образовања БПК Горажде 
и Рекапитулација одбитака по прима-
оцима, издата од стране Министарства 
за финансије Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 
 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде је, у складу са 
чланом 130. став 2. Закона о раду,  при-
бавило податке о броју запослених од 
надлежних институција те приликом 
разматрања поднесеног захтјева и до-
стављене документације утврдило да 
Синдикат средњег и високог образова-
ња, одгоја, науке и културе  БиХ – Кан-
тонални одбор Босанско–подрињског 
кантона Горажде има довољан број 
чланова од укупног броја запослених, 
чиме овај синдикат испуњава услов из 
члана 124. Закона о раду, а на основу 
доказа у спису и утврђеног чињенич-
ног стања испуњава и остале услове за                    
утврђивање репрезентативности син-
диката прописане чланом 122. Закона 
о раду, одлучено је као у диспозитиву 
Рјешења. 
 

Ово је Рјешење 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 истов-
јетна примјерка и уз исту се прилаже  
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ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Број:УП-1:05-05-56/15           М И Н И С Т А Р 
17.11.2015.године              Радмила Јанковић,с.р. 
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На основу члана 130. став 4. За-
кона о раду (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број: 62/15), Министарст-
во за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на захтјев Самосталног синдика-
та основног образовања и одгоја Ф 
БиХ – Кантонални одбор Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању репрезентативности 

синдиката 
 
 
1. Утврђује се да је Самостални синд-

икат основног образовања и одгоја 
ФБиХ – Кантонални одбор Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде 
репрезентативан на подручју  Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де. 

 
2. Рјешење ступа на снагу даном до-

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 122. Закона о раду утв-
рђени су општи услови за репрезента-
тивност синдиката и то: да је регистро-
ван код надлежног органа, да се фина-
нсира претежно из чланарина и друг- 
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их властитих прихода и да има потре-
бан проценат учлањености запослен-
их, а чланом 124. Закона прописано је 
да се репрезентативним синдикатом за 
једно или више подручја дјелатности 
сматра синдикат  који поред  услова из 
члана 122. Закона, испуњава и услов да 
има најмање 30% чланова од укупног 
боја запослених у подручју дјелатнос-
ти (грани) на територији Федерације 
БиХ, односно подручју кантона. 
 Сходно наведеном, Самостални 
синдикат основног образовања и одго-
ја ФБиХ – Кантонални одбор БПК Го-
ражде поднио је овом Министарству 
захтјев за утврђивање репрезентатив-
ности тог синдиката, у складу са чла-
ном 130. став 1. Закона о раду (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
62/15). 
 Уз захтјев за утврђивање репре-
зентативности приложени су: Рјешење 
Федералног министарства правде Са-
рајево о упису у Регистар удружења у 
Федерацији  БиХ, број: 03-05-2-1659/12 
од 29.01.2013.године, Рјешење Федера-
лног министарства рада и социјалне 
политике о утврђивању репрезентати-
вности синдиката за подручје дјелат-
ности основног образовања и одгоја у 
Федерацији БиХ, број:УП-I-03-34/13-11 
/15 од 21.09.2015.године и Рекапитула-
ција одбитака по примаоцима, издата 
од стране Министарства за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде је у складу са 
чланом 130. став 2. Закона о раду  при-
бавило податке о броју запослених од 
надлежних институција, те приликом 
разматрања поднесеног захтјева и до-
стављене документације утврдило да  
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Самостални синдикат основног обра-
зовања и одгоја  Ф БиХ – Кантонални 
одбор Босанско–подрињског кантона 
Горажде има довољан број чланова од 
укупног броја запослених, чиме овај 
синдикат испуњава услов из члана 124. 
Закона о раду, а на основу доказа у 
спису и утврђеног чињеничног стања 
испуњава и остале услове за утврђива-
ње репрезентативности синдиката пр-
описане чланом 122. Закона о раду, од-
лучено је као у диспозитиву Рјешења. 
 

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

Број:УП-1:05-05-53/15    М И Н И С Т А Р 
02.12.2015.године         Радмила Јанковић,с.р. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ФУДБАЛС-
КИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ на основу чла-
на 33. Закона о удружењима и фонда-
цијама (“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 број- 

10. десембар/просинац 2015. 
 
 
ем Р-I-8/1999 у прву књигу Регист-
ра уписано је УДРУЖЕЊЕ  ФУД-
БАЛСКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“. 

 

2. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање Удруж-
ења, тако што Ислам Сенаду  – пр-
едсједнику Управног одбора Удр-
ужења, престаје овлаштење за зас-
тупање и представљање Удруже-
ња, а нова лица овлаштена за зас-
тупање и представљање Удружења 
су: Плех Амаро – предсједник Уп-
равног одбора Удружења и Ислам 
Сенад – подпредсједник Управн-
ог одбора Удружења. 

 

3. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена делегата у  Скупшт-
ини Удружења, тако што се: Зуко 
Хашим, Жуга Дамир, Жуга Мир-
сад, Поздеровић Адмир и Хазнад-
ар Јасмин, разрјешавају дужности, 
а именују се нови делегати у Ску-
пштину удружења: Прија Муста-
фа, Салихић Есмир, Стовраг Муа-
мер, Беговић Мехмед и Зејнилхо-
џић Мухамед. 

 

4. Уписује се у Регистар удружења 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра Удружења, који су били имено-
вани на сједници Скупштине Уд- 
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ружења, одржаној дана 21.04.2014. 
године, разрјешавају дужности, а 
именују се нови чланови Управног 
одбора Удружења, на основу Одлу-
ке Скупштине Удружења, број:213 
/15 од 17.10.2015. године. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена чланова Надзорног 
одбора Удружења, тако што се дос-
адашњи чланови Надзорног одбо-
ра Удружења, који су били имено-
вани на сједници Скупштине Удр-
ужења, одржаној дана 06.08.20012. 
године, разрјешавају дужности, а 
именују се нови чланови Надзорн-
ог одбора Удружења, на основу 
Одлуке Скупштине Удружења, бр-
ој: 215/15 од 17.10.2015. године. 

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, именовање Дисциплинске ко-
мисије, јер је на сједници Скупшти-
не Удружења, одржаној дана 17.10. 
2015. године, донесена Одлука бр-
ој:214/15 о именовању Дисциплин-
ске комисије. 

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

6. диспозитива овог Рјешења извр-
шен је дана 07.12.2015. године.  

 
8. 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  
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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 ФУДБАЛСКИ КЛ-

УБ „ГОРАЖДЕ“ уписано  је у Регистар 
удружења, који се води код Министар-
ства за правосуђе, управу и радне одн-
осе БПК Горажде, дана 10.12.1999. год-
ине, под регистарским бројем Р-I-8/ 
1999  у  прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-54/15  
од 18.11.2015.године обратило се Удру-
жење ФУДБАЛСКИ КЛУБ “Горажде”  
за упис у Регистар промјене лица овла-
штених за заступање и представљање 
Удружења, промјене чланова делегата  
Скупштине Удружења, промјене чла-
нова Управног и Надзорног одбора 
Удружења и именовање Дисциплинс-
ке комисије. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:213-2/15 од 17.10.2015. године, о 
именовању и разрјешењу лица овлаш-
теног за заступање и представљање 
Удружења, Одлука број:213/15 од 17. 
10.2015. године, о именовању предсје-
дника и чланова Управног одбора Уд-
ружења, Одлука број:213-1/15 од 17.10. 
2015. године, о разрјешењу предсједн-
ика и чланова Управног одбора Удру-
жења, Одлука број:215/15 од 17.10. 
2015. године, о именовању Надзорног 
одбора Удружења, Одлука број:215-1/ 
15 од 17.10.2015. године, о разрјешењу 
Надзорног одбора Удружења, Одлука 
број:214/15 од 17.10.2015. године, о им-
еновању Дисциплинске комисије, Од-
лука број:217/15 од 17.10.2015. године, 
о разрјешењу и именовању делегата  у 
Скупштину Удружења, Одлука број: 
216/15 од 17.10.2015. године, о опозиву  
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преставника – делегата ФК “Горажде” 
из свих тијела и органа ФСБПК Гораж-
де и НСФ БиХ и именовању нових де-
легата и Записник са сједнице Скупш-
тине Удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене нов-
ине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број:12/13) и доказ о 
њеној уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења, у износу 
од 100,00 КМ, уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предмета. 
 

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

Број:УП-1:05-05-54/15    М И Н И С Т А Р 
07.12.2015.године         Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 70. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији Босне и Херцеговине  („Службене 
новине Федерације Босне и Херцегов-
ине“, број: 35/05), члана 24. Закона о 
заштити околиne („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 5/05, 11/10 и 8/11) и Одлуке 

Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, број:03-14-1233/15 од 06.08. 
2015. године, министар за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-

ажде,  д о н о с и: 

                                
 

О  Д  Л  У  К  У 
о покретању поступка  набавке 

услуга израде  документа 
“Кантонални акциони план за 

заштиту околине (КЕАП) Босанско-
подрињског кантона Горажде за 

период 2016-2022. година” 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава пок-
ретање поступка набавке услуга изра-
де документа “Кантонални акциони 
план за заштиту околиша (КЕАП) Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за период 2016-2022. година”.   
  

Члан 2. 
 

Средства за реализацију актив-
ности из члана 1. ове Одлуке, предра-
чунске вриједности 50.000,00 КМ, обез-
биједиће се дијелом из средстава Фо-
нда за заштиту околине ФБиХ у изно-
су до 45.000,00 КМ на основу Одлуке 
Управног одбора број: УО-6-8-2/2015  
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од 26.06.2015. године, док ће се преос-
тала средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за урбанизам, простор-
но уређење и заштиту околине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, са 
економског кода 821500 - Набавка ста-
лних средстава у облику права. 
 

Члан 3. 
 

Задужује се Министарство за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да активности из члана 
1. ове Одлуке проведе у складу са од-
редбама члана 87. Закона о јавним на-
бавкама у БиХ (“Службени гласник 
БиХ”, број: 39/14). 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:09-23-107-29/15      М И Н И С Т А Р        
20.11.2015.године       Слободан Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 19. и члана 
100. Статута Општине Фоча (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона“, број 8/08, 11/08, 16/13) и члана 
84. став 7.а Пословника о раду Општи-
нског вијећа Општине Фоча („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она“, број 11/08 и 17/09), Општинско 
вијеће Општине Фоча, на 24. сједници, 
одржаној дана 05.11.2015.г., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја  

о раду са финансијским извјештајем  
о утрошку новчаних средстава  

за манифестацију Дани културе, 
спорта и туризма  

„Устикољанско љето 2015.“ 
 

Члан 1. 
 

Усваја се извјештај о раду са 
финансијским извјештајем о утрошку 
новчаних средстава за манифестацију 
Дани културе, спорта и туризма „Ус-
тикољанско љето 2015.“ 
 

Члан 2. 
                                           

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

Број:01-40-953/15      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
05.11.2015.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА  

       Ф  о  ч  а             Петар Михајловић,с.р. 
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Општинско вијеће Општине Фо-
ча/ФБиХ, рјешавајући по приједлогу 
„Дрина-Бус“ д.о.о. Фоча-Устиколина, 
за утврђивање јавног интереса за про-
ширење паркинг-простора због повећ-
ања капацитета возних јединица у на-
сељу Горње Њухе – Прљага, на основу 
члана 14. став 4. Закона о експропри-
јацији („Службене новине Федерације 
БиХ“, број:70/07 и 36/10), члана 5. став 
1. тачка 6. Одлуке о условима и начи-
ну давања шумског земљишта у држа-
вном власништву у закуп и успостави 
права служности („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
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де“, број: 7/13) и члана 19. став 1. тачка 
7. и члана 100. став 2. Статута Општи-
не Фоча/ФБиХ („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/08, 11/08 и 16/13 ), на 24. редов-
ној сједници, одржаној дана 05.11.2015. 
године, д о н о с и : 

 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању јавног интереса  

за проширење паркинг-простора 
 
I 

 
 УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ОД ЈАВН-
ОГ ИНТЕРЕСА проширење паркинг-
простора због повећања капацитета 
возних јединица у насељу Горње Њухе 
– Прљага, на земљишту к.ч. бр.1511 
к.о. Њухе, државна својина, корисник 
Министарство за привреду БПК Гора-
жде.  
 

II 
 

Против ове се Одлуке може по-
кренути управни спор подношењем 
тужбе Кантоналном суду у року од 30 
дана од дана достављања ове Одлуке. 
Тужба се подноси непосредно суду.  
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-31-955/15      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
05.11.2015.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА  

       Ф  о  ч  а             Петар Михајловић,с.р. 
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На основу чланова 2.12 и 2.14 
Изборног закона БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02,9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10,18/13), Упутства о утврђи-
вању квалификација, броја и именова-
њу чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцего-
вини („Службени гласник БиХ“, број: 
9/10, 37/10 и 74/11), члана 19. Статута 
Општине Фоча („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона“, број 
8/08), Општинско вијеће Фоча ФБиХ, 
на сједници одржаној дана 05.11.2015. 

године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о објављивању јавног огласа  
за именовање  једног члана 

Општинске изборне комисије  
Фоча ФБиХ 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује расп-
исивање јавног огласа за именовање је-
дног члана Општинске изборне коми-
сије Фоча ФБиХ.  
 

Члан 2. 
 

Јавно оглашавање ће се изврш-
ити сагласно члановима 7. и 8. Упутст-
ва о утврђивању квалификација, броја 
и именовању чланова изборне комис-
ије основне изборне јединице у Босни 
и Херцеговини (у даљем  тексту: Упут-
ство),  у дневним новинама „Ослобође-
ње“, на огласној табли и на веб стра- 
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ници Општине Фоча. Јавни оглас из 
члана 1. ове Одлуке остаје отворен 8 
(осам) дана од дана објављивања. 
 

Члан 3. 
 

У складу са Изборним законом 
БиХ и Упутством о утврђивању квали-
фикација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне је-
динице у Босни и Херцеговини, кан-
дидати за члана Општинске изборне 
комисије морају испуњавати опште ус-
лове:  
 

- да су држављани БиХ, 
- да су старији од 18 година,  
- да имају право гласа 

 
 и посебне услове: 
 
- да имају пребивалиште у општини 

Фоча у ФБиХ;  
- да су лица са одговарајућом струч-

ношћу и искуством на проведби 
избора; 

- да имају завршен правни факулт-
ет, односно VII/1 степен стручне 
спреме друштвеног смјера или за-
вршену вишу школу, односно VI/1 
стручне спреме друштвеног смјера. 
Изузетно, члан Општинске избор-
не комисије може бити лице са 
VII/1 степеном стручне спреме и 
другог смјера уколико посједује ис-
куство у раду изборне комисије у 
трајању од најмање двије године од 
ступања на снагу Изборног закона 
Босне и Херцеговине. 

- да посједују искуство у проведби 
избора (чланство у изборној коми-
сији, чланство у бирачком одбору, 
рад у стручним органима који су 
пружали помоћ у провођењу избо- 
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ра, објављивање стручних и научн-
их радова из области избора). Изу-
зетно, члан изборне комисије може 
бити лице које има завршен прав-
ни факултет, односно VII/1степен 
стручне спреме иако не посједује 
искуство у спровођењу избора.  

 
Мандат изабраног члана Општ-

инске изборне комисије траје 7 (седам) 
година и тече од дана добијања саглас-
ности од стране Централне изборне 
комисије БиХ на одлуку о именовању 
једног члана Општинске изборне ком-
исије донесене од стране Општинског 
вијећа Фоча ФБиХ. 
 

Члан 4. 
 

За члана Општинске изборне 
комисије не може бити именовано ли-
це: 
 

1. које се не може кандидовати у см-
ислу члана 1.6, 1.7 и 1.7.а) Изборног 
закона БиХ; 

2. које је члан највишег извршно-по-
литичког органа политичке стран-
ке или коалиције (предсједник, по-
тпредсједник, генерални секретар 
или члан извршног одбора или гл-
авног одбора); 

3. које је носилац изабраног мандата 
или је члан извршног органа влас-
ти, осим у случајевима предвиђен-
им чланом 2.12 став (4) Изборног 
закона БиХ; 

4. које је кандидат за изборе за било 
који ниво власти; 

5. којем је изречена казна за радњу 
која представља тежу повреду изб-
орних закона или прописа за коју 
је лично одговоран, у посљедње че-
тири године, рачунајући од дана  
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правоснажности одлуке; 
6. које је заступник, односно пуномо-

ћник политичког субјекта који уче-
ствује на изборима; 

7. које је правоснажном судском пре-
судом осуђено на казну затвора у 
трајању од 6 мјесеци или дуже. 

 
Члан општинске изборне коми-

сије може бити предсједник или судија 
редовног суда, секретар општинског 
вијећа, односно скупштине општине и 
градског вијећа, лице професионално 
запослено у општинским органима уп-
раве и друго лице, ако испуњава опш-
те услове наведене у овом огласу, а не-
ма сметњи наведених у јавном огласу. 
 

Члан 5. 
 

Састав изборне комисије је мул-
тиетничан, тако да одражава заступљ-
еност конститутивних народа, укључ-
ујући и остале, у изборној јединици за 
коју се орган надлежан за провођење 
избора оснива, водећи рачуна о посље-
дњем попису становништва проведен-
ом на државном нивоу. Састав избор-
не комисије ће, у правилу, одражавати 
равноправну заступљеност сполова. 
Равноправна заступљеност сполова по-
стоји у случају када је један од сполова 
заступљен с најмање 40% од укупног 
броја чланова изборне комисије. 
 

Члан 6. 
 

Уз пријаву на јавни оглас потр-
ебно је доставити сљедећу документа-
цију:  
 

- краћу биографију са личним пода-
цима кандидата (име и презиме, 
име оца, јединствени матични број,  
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тачна адреса, број телефона за кон-
такт);  

- овјерену копију дипломе о заврше-
ном степену и врсти стручне спре-
ме;  

- доказ о изборном искуству за кан-
дидата (потврда општинске избор-
не комисије о раду на бирачком мј-
есту, рјешење о именовању у опш-
тинску изборну комисију или бир-
ачки одбор или неки други доказ 
који може потврдити да кандидат 
има искуство);  

- својеручно потписана и од надлеж-
ног органа овјерена изјава о нацио-
налној припадности која није ста-
рија од 3 мјесеца;  

- својеручно потписана и од надлеж-
ног органа овјерена изјава о непос-
тојању сметњи из чланова 2.3. и 
2.12. став 7. Изборног закона БиХ 
(да нема сметњи за кандидовање у 
смислу одредби чланова 1.6., 1.7. и 
1.7а. Изборног закона БиХ; да није 
члан највишег извршно-политичк-
ог органа политичке странке или 
коалиције, да није носилац изабра-
ног мандата или члан извршног 
органа власти осим у случајевима 
предвиђеним чланом 2.12. став 4. 
Изборног Закона, да није кандидат 
за изборе за било који ниво власти, 
да није изречена казна за тежу по-
вреду изборног закона или пропи-
са за који је лично одговорно, у по-
сљедње четири године рачунајући 
од дана правоснажности одлуке, да 
није заступник односно пуномоћн-
ик политичког субјекта који учес-
твује на изборима и да није право-
снажном судском пресудом осуђе-
но на казну затвора у трајању од 6 
мјесеци или дуже) – која није ста-
рија од 3 мјесеца; 
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- увјерење о некажњавању;   
- увјерење о пребивалишту издато 

од стране ЦИПС-а које није старије 
од 3 мјесеца;  

- овјерену  копију личне карте. 
 

Члан 7. 
 

Поступак по објављеном јавном 
огласу ће да проведе Комисија за изб-
ор и именовања Општинског вијећа 
Фоча ФБиХ. 

Комисија је дужна обавити по-
слове утврђене Упутством: поднијети 
писани извјештај Општинском вијећу 
који садржи све мјеродавне податке за 
сваког кандидата, са кандидатима који 
испуњавају услове јавног огласа, оба-
вити интервју и сачинити ранг-листу 
са редослиједом кандидата према ус-
пјеху постигнутом на интервјуу и исту 
доставити Општинском вијећу, које ће, 
цијенећи положај кандидата на ранг-
листи, донијети Одлуку о именовању 
једног члана изборне комисије. 
 

Члан 8. 
 

Саставни дио ове Одлуке је тек-
ст јавног огласа за именовање једног 
члана Општинске изборне комисије. 
 

Члан 9. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити обј-
ављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
НАПОМЕНА: Јавни оглас за именова-
ње једног члана изборне комисије би-
ће објављен 10.11.2015. године 
 

Број:01-05-952/15     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
05.11.2015.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

       Ф  о  ч  а             Петар Михајловић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Оп-штине Пале (”Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
88. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (”Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
број: 04/08), Општинско вијеће Општ-
ине Пале, на својој XXIV редовној сјед-
ници, одржаној дана 10.12.2015. годи-
не, д о н о с и: 
    
 

З А К Љ У Ч А К 
о упућивању Нацрта Буџета 

Општине Пале за 2016. годину,  
на јавну расправу 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком се упућује у 

процедуру јавне расправе Нацрт Буџе-
та  Општине Пале за 2016. годину. 
 

Члан 2. 
 

Јавну расправу ће организовати 
и водити Служба за привреду, друшт-
вене дјелатности, буџет, финансије, 
борачко-инвалидску и социјалну заш-
титу и општу управу. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:02-2-1-68/15      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
10.12.2015.године  Ибрахим Комарица,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа општ-
ине Пале („Службене новине Босанско 
-подрињског  кантона Горажде“ број: 
14/02 и 13/04), Општинско вијеће, на  
XXXIV сједници, одржаној дана 10.12. 
2015. године,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о уступању аутоматске хидролошке 
станице у Прачи Агенцији за водно 

подручје слива ријеке Саве 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком уступа у тра-
јно власништво Агенцији за водно по-
дручје слива ријеке Саве, без новчане 
накнаде, аутоматска хидролошка стан-
ица у Прачи, постављена на дијелу зе-
мљишта означеног као к.ч. бр. 469/4, 
уписано у п.л. број 114, к.о. Прача До-
ња. 
 

Члан 2. 
 
 Постављање аутоматске хидро-
лошке станице је финансирао Фонд за 
заштиту околине Федерације Босне и 
Херцеговине, чија је вриједност 
46.174,05 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Општине, а накнадно ће бити 
објављена у „Службеним новинама  
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Босанско-подрињског кантона  Гораж- 
де“. 
 

Број:02-02-1-69/15     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
10.12.2015.године  Ибрахим Комарица,с.р. 
     П р  а  ч  а 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
81. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 04/08), Општинско вијеће Општ-
ине Пале, на својој XXIV сједници, од-
ржаној дана 10.12.2015.год., д о н о с и: 
 
                                                                         

О Д Л У К У 
о уступању у трајно власништво 

надстрешница за одвојено одлагање 
отпада, ЈКП- у „Прача“ 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком Јавном, стам-

беном, комуналном, грађевинском и 
услужном предузећу „ПРАЧА“ усту-
пају у трајно власништво без новчане 
накнаде сљедећа стална средства: 
 

- 13 (ТРИНАЕСТ) НАДСТРЕШНИ- 
ЦА ЗА ОДВОЈЕНО ОДЛАГА-
ЊЕ ОТПАДА, 

- 40 (ЧЕТРДЕСЕТ) МЕТАЛНИХ ПО- 
       ЦИНЧАНИХ КОНТЕЈНЕРА, 

- 20 (ДВАДЕСЕТ) МЕТАЛНИХ ПОЦ- 
      ИНЧАНИХ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ. 

 
Члан 2. 

 

ЈКП "Прача“ се обавезује да ће  
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уступљена стална средства прописно 
користити, о свом трошку правилно 
одржавати те иста не може отуђити, 
продати или поклонити трећем лицу. 
 

Члан 3. 
 
 Укупна вриједност сталних сре-
дстава износи 42.040,26 КМ. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:02-02-1-70/15    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
10.12.2015.године  Ибрахим Комарица,с.р. 
      П  р  а  ч  а 
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На основу  члана 34. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 9/13), члана 24. Ст-
атута Општине Пале (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број: 19/07, 11/08 и 6/13) Опш-
тинско вијеће Пале, на својој XXIV ре-
довној  сједници, одржаној дана 10.12. 

2015. године,  д о н о с и: 

 
      

О Д Л У К У 
о утврђивању вриједности бода 

комуналне накнаде за 2016. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује ври-
једност бода комуналне накнаде за 
2016. годину у висини од 0,05 КМ. 
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Члан 2. 
 
 Комунална накнаде се неће об-
рачунавати за дијелове породично-ст-
амбених објеката који нису грађевинс-
ки довршени. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:02-02-1-71/15   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
10.12.2015.године  Ибрахим Комарица,с.р. 
      П  р  а  ч  а 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
81. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XXIV редовној сједници одржа-
ној дана 10.12.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању писма намјере  

Шкуљ Елвисе 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком прихвата пис-
мо намјере, које је упутила Шкуљ Елв-
иса, којим је исказана намјера за узгој 
алпских коза, у објекту изграђеном на 
земљишту означеном као к.ч. број: 
1382/1, уписаном у п.л. број: 105, к.о. 
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Прача Доња,  (фарма у Датељима).  

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се општински наче-

лник да са Шкуљ Елвисом закључи уг-
овор  о уступању предметних објеката 
са припадајућим земљиштем на прив-
ремено кориштење, у којем ће навести: 

 

- цијена закупнине за прву годи-
ну је без новчане накнаде, а на-
кон тог периода Општинско ви-
јеће ће утврдити висину закуп-
нине, 

- да је обавеза инвеститора да от-
почне са извођењем припремн-
их радова (заштита објеката од 
даљег пропадања) у року од 30 
дана од дана потписивања уго-
вора, 

- да је обавеза инвеститора да у 
року од 1 (једне) године започ-
не са планираним узгојем, 

- да прими у стални радни однос 
минимално два упосленика са 
подручја ове општине, 

- да са објекта старе школе иско-
ристи материјал који може пос-
лужити за санацију објекта фа-
рме. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-72/15    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
10.12.2015.године  Ибрахим Комарица,с.р.  
     П  р  а  ч  а 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (”Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
88. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (”Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
бр.04/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој XXIV редовној  сједни-
ци, одржаној дана 10.12.2015. године,   
д о н о с и: 
    
 

З А К Љ У Ч А К 
о планирању новчаних средстава 

потребних за санацију 
дрвеног моста у насељу Возница 

 
Члан 1. 

 
Овим се Закључком тражи од 

општинског начелника да у Буџету за 
2016. годину предвиди  новчана сред-
ства потребна за санацију дрвеног мос-
та преко ријеке Прача у насељу Возни-
ца. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:02-2-1-73/15     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
10.12.2015.године  Ибрахим Комарица,с.р. 
     П  р  а  ч  а 

................................................... 
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864 Рјешење о именовању Кантоналног правобраниоца....................................................... 1920 
865 Одлука о потврђивању Рјешења Премијера Босанско-подрињског кантона 

Горажде о именовању Кантоналног правобраниоца....................................................... 1921 
866 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању „Календара обиљежавања 

значајних догађаја, датума и личности из идбрамбено-ослободилачког рата 
1992-1995. године у Босанско-подрињскомкантону Горажде......................................... 1921 

867 Одлука о давању сагласности на Финансијски план Ј.У. Служба за запошљавање 
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину.................................................. 1922 

868 Финансијски план ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016.годину....................................................................................................... ..... 1923 

869 Одлука о усвајању Финансијског плана Службе за запошаљавање Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2016.годину.................................................................... 1930 

870 Одлука о усвајању Финансијског плана Службе за запошаљавање Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2016.годину.................................................................... 1931 

871 Одлука о давању сагласности на Одлуку о извршењу Финансијског плана Ј.У. 
Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде за 2016.годину... 1931 

872 Одлука о извршењу Финансијског плана ЈУ „Служба за запошљавање Босанско-
подрињског кантона Горажде“ за 2016. годину................................................................. 1931 

873 Указ о проглашењу Закона о допунама Закона о концесијама..................................... 1935 
874 Закон о допунама Закона о концесијама............................................................................  1935 
875 Одлука о утврђивању потребних финансијских средстава за тракице за мјерење 

шећера у крви дијабетичарима са подручја Босанско-подрињског кантона 
Горажде...................................................................................................................... ................... 1936 

876 Одлука о давању сагласности на статут Ј.У. Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде................................................................................................  1937 

877 Статут ...................................................................................................................... ..................... 1937 
878 Одлука о одобравању новчаних средстава привредном друштву „Месопромет“ 

д.д. Горажде за 2015. годину по Програму подршке „Месопромет“ д.д. Горажде 
за 2015. годину............................................................................................................................ 1956 

879 Одлука о одобравању приједлога пројеката који ће се суфинансирати по 
„Програму подршке развоју подузетништва и обрта за 2015.годину.......................... 1957 

880 Одлука о исплати новчаних средстава за подстицај у пољопривреди-подстицај 
за држање кока носиља........................................................................................................ .... 1959 

881 Одлука о додјели новчаних средстава по Програму руралног развоја за 
2015.годину.................................................................................................................. ................ 1960 
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882 Одлука о давању сагласности за набавку информатичко-техничке опреме за 
потребе Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде....................................................................................................................................... 1961 

883 Одлука о одобравању новчаних помоћи.............................................................................  1962 
884 Одлука о одобравању новчаних средстава на име помоћи за рад удружења 

борачких популација за мјесец септембар 2015. године.................................................. 1962 
885 Одлука о одобравању новчаних средстава за Пројекат побољшања статуса 

борачких популација за мјесец септембар 2015. године.................................................. 1963 
886 Одлука о одобравању новчаних средстава за Пројекат обиласка обољелих 

ратних војих инвалида са простора Босанско-подрињског кантона Горажде........... 1964 
887 Одлука о одобравању новчаних средстава за Пројекат помоћи у стамбеном 

збрињавању РВИ са простора Босанско-подрињског кантона Горажде..................... 1965 
888 Одлука о одобравању новчаних средстава.........................................................................  1966 
889 Одлука о давању сагласности на Програм измјена и допуна Програма утрошка 

средстгава Минхистарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице са економског кода 614 300 - Текући трансфери непрофитним 
организацијама за 2015. годину.............................................................................................. 1966 

889а) Програм измјена и допуна Програма утрошка средстгава Минхистарства за 
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 
614 300 - Текући трансфери непрофитним организацијама за 2015. годину............. 1967 

890 Одлука о дав ању сагласности за набавку сталних средстава........................................ 1968 
891 Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу обољелих од карцинома 

дојке и других малигних обољења „БИСЕР“ Горажде..................................................... 1968 
892 Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пенззионера Општине 

Фоча у Федерацији БиХ............................................................................... ............................ 1969 
893 Одлука о одобравању новчаних средстава Општине Фоча ФБиХ - Устиколина за 

потребе финансирања превоза ђака повратника на релацији Паунци - 
Устиколина ................................................................................................................................. 1970 

894 Одлука о додјели новчаних средстава Меџлису Исламске заједнице Горажде за 
потребе постављања централног гријања у џамијски комплекс у Иловачи.............. 1971 

895 Одлука о исплати средстава ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ Горажде............... 1972 
896 Одлука о одобравању II (другог) од укупно II (два једнака дјела новчаних 

средстава Спортском савезу за спорт и рекреацију инвалида Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2015. годину.................................................................................. 1973 

897 Одлука о одобравању новчаних средстава Јавном предузећу РТВ Босанско-
подрињског кантона Горажде д.д. на име X (десете) од укупно XII (дванаест) 
редовних транши за 2015. годину..........................................................................................  1974 

898 Одлука о одобравању новчаних помоћи......................................................................... 1975 
899 Одлука о одобравању куповине земљишта у сврху докомплетирања парцеле на 

којој је изграђен стамбено-пословни објекат „Ламела Х2-зграда за младе“ у 
Горажду...................................................................................................................... .................. 1876 

900 Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:272/15 привременом 
друштву „БЕНО“ д.о.о. ПЈ Хотел „БЕХАР“.........................................................................  1976 

901 Одлука о давању сагласности за потписивање уговора о дјелу..................................... 1977 
902 Одлука о одобравању службеног путовања у иностранстјво......................................... 1978 
903 Одлука о давању сагласности на Програм обиљежавања 25. новембра-Дана 

државности БиХ......................................................................................................................... 1979 
904 Одлука о суфинансирању Пројекта „Увођење мјере енергетске ефикасности у 

згради Општине Фоча ФБиХ“ (Извођење радова на реконструкцији постојећег   
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 система гријања у згради Општине Фоча)................................................................ .......... 1979 

905 Одлука о суфинансирању Пројекта „Увођење мјере енергетске ефикасности у 
згради Општине Фоча ФБиХ“ (Набавка и испорука материјала за реконструкцију 
система гријања у згради Општине).................................................................................... 1980 

906 Одлука о утврђивању амандмана Владе Босанско-подрињског кантона Горажде 
на Приједлог Закона о инспекцијама у Босанско-подрињском кантону Горажде...  1981 

907 Рјешење о разрјешењу директора Завода здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде................................................................................................  1981 

908 Рјешење о именовању директора Завода здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде................................................................................................ 1982 

909 Одлука о одобравању новчаних средстава за набавку пластеника-капитална 
улагања...................................................................................... ................................................... 1983 

910 Одлука о исплати новчаних средстава за подстицај у пољопривреди-резервна 
средства................................................................................................................. ....................... 1984 

911 Одлука о одобравању новчаних помоћи............................................................................  1984 
912 Одлука о дав ању сагласности премијеру Босанско-подрињског кантона Горажде 

за потписивање Уговора о међусобним правима и обавезама Управе полиције 
Министарства за унутрашње послове и Федералног министарства унутрашњих 
послова...................................................................................................................... ................... 1985 

913 Одлука о давању сагласности за потписивање уговора................................................... 1986 
914 Одлука о одобравању једнократних новчаних помоћи................................................... 1987 
915 Одлука о усмјеравању непланираних намјенских средстава у Буџету БПК-а 

Горажде за 2015.годину....................................................................................................... ..... 1988 
916 Одлука о одобравању новчаних средстава на име исплате студентских кредита 

студентима са подручја Босанско-подрињског кантона горажде за студијску 
2014/2015. годину за мјесец јуни 2015. године....................................................................  1989 

917 Одлука о одобравању службеног путовања у иностранство-Република Турска...... 1989 
918 Одлука о давању сагласности за покретање поступка јавне набавке........................... 1990 
919 Рјешење о разрјешењу Предсједника и чланова Управног одбора Агенције за 

приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде............................................. 1990 
920 Рјешење о привременом именовању  Предсједника и чланова Управног одбора 

Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде...................... 1991 
921 Одлука о одобравању новчаних средстава......................................................................... 1992 
922 Одлука о одобравању новчаних средстава.........................................................................  1992 
923 Одлука о одобравању новчаних средстава на има помоћи за рад удружења 

борачких популација за мјесец октобар 2015.године....................................................... 1993 
924 Одлука о одобравању новчаних средстава за Пројекат побољшања статуса 

борачких популација за мјесец октобар 2015.године....................................................... 1994 
925 Одлука о одобравању новчаних средстава.........................................................................  1995 
926 Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за набавку сталних 

средстава.................................................................................................................... .................. 1996 
927 Одлука о дав ању сагласности за пријему радни однос једног државног службе-

ника у Министарство за унутрашње послове Босаснко-подрињског кантона ......... 1996 
928 Одлука о давању сагласности за потписивање уговора................................................... 1997 
929 Одлука о давању сагласности за потписивање уговора.................................................. 1998 
930 Одлука о давању сагласности за потписивање уговора.................................................. 1999 
931 Одлука о давању сагласности за набавку опреме......................................................... .... 1999 
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932 Одлука о редовном годишњем попису имовине, обавеза и потраживања 
Босанско-подрињског кантона Горажде на дан 31.12.2015.године............................... 2000 

933 Одлука о именовању Главне Централне пописнекомисије Босанско-подрињског 
кантона за редовни годишњи попис са стањем на дан 31.12.2015.године.................. 2002 

934 Одлука о утврђивању основице за плату и накнаде за топли оброк за мјесец 
новембар 2015.године......................................................................................................... ...... 2003 

935 Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу Босанско-подри-
њског кантона Горажде на име редовне транше за мјесец октобар 2015.године ..... 2204 

936 Одлука о давању сагласности за расписивање Конкурса за попуну упражњеног 
радног мјеста...............................................................................................................................  2005 

937 Одлука о исплати новчаних средстава за финансирање захтјева за проширење 
обима и квалитета, те врсте лабораторијских услуга у ЈУ Дом здравља Фоча-
Устиколина II транша-остатак дуга...................................................................................... 2005 

938 Одлука о исплати новчаних средстава за финансирање захтјева за проширење 
обима и квалитета, те врсте лабораторијских услуга у ЈУ Дом здравља Прача II 
транша-остатак дуга................................................................................................................. . 2006 

939 Одлука о исплати новчаних средстава за суфинансирање Пројекта „Проширење 
обима и квалитета, те врсте лабораторијских услуга у Дому здравља Горажде“ II 
транша-остатак дуга................................................................................................................. . 2007 

940 Одлука о давању сагласности ЈУ „Центар за социјални рад Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ за расписивање јавног конкурса за пријем у радни однос.......... 2008 

941 Одлука о исплати новчаних средстава за финансирање Пројекта „Мониторинг 
здравствене исправности воде за пиће и оцјењивање стања водоопсксрбе 
Босанско-подрињског кантона Горажде“ II транша-остатак дуга................................ 2008 

942 Одлука о одобравању новчаних средстава за обезбјеђивање слтернативног 
смјештаја кроз надокнаду за кирију...................................................................................... 2009 

943 Одлука о одобравању новчаних средстава Општини Фоча ФБиХ-Устиколиназа 
суфинансирање пројекта „Економско оснаживање незапослених особа кроз 
производњу поврћа у пластеницима“-Фоча ФБих 2015.................................................. 2010 

944 Одлука о давању сагласности.................................................................................................  2011 
945 Одлука о давању сагласности за набавку школског прибора за ученике 

повратнике у Општини Ново Горажде................................................................................  2011 
946 Одлука о одобравању новчаних средстава Општини Фоча ФБиХ-Устиколина за 

потребе санирања локалног пута Кожетин-Габелићи..................................................... 2012 
947 Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу грађана повратника и 

расељених лица у Општину Фоча на име санације локалног пута Цвилин-
Јошаница...................................................................................................................................... 2013 

948 Рјешење о разрјешењу Предсједника и чланова Управног одбора ЈУ „Дом за 
стара и изнемогла лица“ Горажде....................................................................... .................. 2014 

949 Рјешење о именовању Предсједника и чланова Управног одбора ЈУ „Дом за 
стара и изнемогла лица“ Горажде.........................................................................................  2015 

950 Одлука о додјели новчаних средстава Фехратовић Мунибу за уградњу 
донираног грађевинског материјала....................................................................................  2015 

951 Одлука о давању сагласности Дирекцији робних резерви да изврши набавку 
28.000 литара лож уља по цијени 1,50 КМ/л са урачунатом таксом на нафтне 
деривате у вриједности 27.000,00 КМ и набавку 60,4 тоне дрвене пелети по 
цијени 292,50 КМ/т у вриједности 17.667,00КМ.................................................................  2016 

952 Одлука о давању сагласности на програм о измјенама и допунама програма 
утрошка средстава Програм подршке развоју другим нивоима власти кроз   
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 пројекте за 2015. годину на економском коду 614100 РАЗ 001-текући трансфери 

другим нивоима власти - за пројекте................................................................................... 2017 
952а) Програм о измјенама и допунама програма утрошка средстава Програм подрш-

ке развоју другим нивоима власти кроз пројекте за 2015. годину на економском 
коду 614100 РАЗ 001-текући трансфери другим нивоима власти - за пројекте ....... 2017 

953 Одлука о давању сагласности за потписивање уговора о набавци службеног 
путничког моторног возила за потребе Министарства за унутрашње послове 
БПК-а Горажде.................................................................................................................... ........ 2018 

954 Одлука о давању сагласности Министарству за унутрашње послове за продају 
службеног возила путем непосредне погодбе.................................................................... 2019 

955 Одлука о одобравању новчаних средстава Јавном предузећу РТВ Босанско-
подрињског кантона Горажде д.о.о. на име XI (једнаесте) од укупно XII 
(дванаест) редовних транши за 2015.годину.......................................................................  2020 

956 Одлука о одобравању Пројекта општинама у саставу Босанско-подрињског кан-
тона Горажде са економског кода 614 100-Текући трансфери нижимнивоима 
власти............................................................................................................................. ............... 2021 

957 Одлука о одобравању новчаних средстава Исламској заједници у Босни и 
Херцеговини Меџлис Исламске заједнице Горажде......................................................... 2023 

958 Одлука о одобравању новчаних средстава Ауто мото клубу Босанско-
подрињског кантона Горажде................................................................................................ 2023 

959 Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу Босанско-
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