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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 ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 
 
 

Проглашава се Закон о државн-
ој служби Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, који је донијела Скупш-
тина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 31. редовној сједници,  од-
ржаној 31. јануара 2018. године. 
 
Број:02-02-28/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
31.01.2018.године              Емир Оковић,с.р.                  
     Г о р а ж д е   
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. тачка б) Устава Босанско– 
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде ”, број: 8/98, 10/00  и 
5/03), Скупштина Босанско-подрињск-
ог  кантона  Горажде, на 31. редовној 
сједници, одржаној 31. јануара 2018.го-
дине, д о н о с и: 
      
  

З  А  К  О  Н 
О ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У 

БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОМ 
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 

 
 
 ПОГЛАВЉЕ I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Закона) 

 
(1) Овим се Законом уређује радно-

правни статус државних службе-
ника и других лица запослених у 
органима државне службе у Боса- 
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нско–подрињском кантону Гораж-
де (у даљем тексту: Кантон). 

 
(2) Органима државне службе из ста-

ва (1) овог члана сматрају се орга-
ни државне службе Кантона, Гра-
да Горажда и општина на терито-
рији кантона (у даљем тексту: ор-
гани државне службе).  

 
Члан 2. 

(Државни службеник) 
 

Државни службеник је лице по-
стављено рјешењем на радно мјесто у 
орган државне службе, у складу са за-
коном.  
 

Члан 3. 
(Пропорционална национална 

заступљеност) 
 
(1) У органима државне службе у Ка-

нтону Бошњаци, Хрвати и Срби, 
као конститутивни народи, зајед-
но са осталима и грађани Босне и 
Херцеговине ће бити пропорцио-
нално заступљени.  

 
(2) Као уставни принцип, пропорци-

онална заступљеност базира се на 
попису становништва из 1991. год-
ине, док Анекс 7. не буде прогла-
шен реализованим.  

 
(3) Влада Кантона (у даљем тексту: 

Влада), градоначелник Града Гор-
ажда и начелници општина на те-
риторији Кантона надзиру нацио-
налну заступљеност државних сл-
ужбеника у органима државне сл-
ужбе из става (1) овог члана.  
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Члан 4. 
(Запошљавање и унапређење) 

 
(1) Запошљавање и унапређење про-

фесионалне каријере државног 
службеника заснива се на јавном 
конкурсу и професионалној спо-
собности. 

  
(2) Запошљавање у органима држав-

не службе проводи се само на осн-
ову јавног конкурса и испуњавања 
услова и критерија прописаних 
овим Законом и посебним пропи-
сима, у складу с критеријима које 
прописује Влада на основу овог 
Закона, уколико овим Законом 
није друкчије прописано.  

 
Члан 5. 

(Законски принципи) 
 

Државна служба осигурава по-
штивање и примјену сљедећих прин-
ципа:  
 

а) законитости; 
б) транспарентности и јавности;  
ц) одговорности; 
д) учинковитости и економичности;  
е) професионалне непристрасности и  
ф) политичке независности.  
 

Члан 6. 
(Забрана дискриминације) 

 
Приликом запошљавања лица 

која конкуришу у државну службу, оц-
јењивања, унапређивања, као и о дру-
гим статусним и радно-правним пита-
њима, забрањена је дискриминација 
државних службеника, у смислу Зако-
на о забрани дискриминације и одре- 
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дби Закона о раду, које се односе на 
питања дискриминације. 
 

Члан 7. 
(Граматичка терминологија) 

 
Граматичка терминологија кор-

иштења мушког или женског рода по-
дразумијева укључивање оба спола.  
 

Члан 8. 
(Јединство система државне службе) 

 
Орган из члана 3. став (3) овог 

Закона дужан је подузети мјере које 
осигуравају јединство система државне 
службе у Кантону са системом држа-
вне службе у Федерацији Босне и Хер-
цеговине, што се нарочито остварује  
путем: 
 

а) јединства процедура и критерија за  
    пријем у државну службу,  
б) јединства планова и програма за 
    обуку државних службеника,  
ц) јединствене политике управљања 
    људским ресурсима,  
д) јединственог регистра државних сл- 
    ужбеника.  
 

Члан 9. 
(Изузећа у примјени) 

 
(1) Лица која нису државни службен-

ици и чији се радно-правни статус 
уређује другим прописима су:  

 

а) чланови Скупштине Кантона,  
чланови Владе Кантона, судије 
Кантоналног суда у Горажду и 
кантонални тужиоци, кантона-
лни правобранилац и замјеник 
кантоналног правобраниоца;  

б) вијећници Градског вијећа Гра- 
да Горажда (у даљем тексту: Гр- 
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адско вијеће), градски правоб-
ранилац и замјеници градског 
правобраниоца и вијећници оп-
штинских вијећа општина на 
територији Кантона (у даљем 
тексту: Општинско вијеће), оп-
штински правобраниоци и зам-
јеници општинског правобран-
иоца, градоначелник Града Го-
ражда (у даљем тексту: градона-
челник), општински начелници 
општина на територији Канто-
на (у даљем тексту: начелник) и 
судије Општинског суда у Гора-
жду.  

 
(2) Лица која нису државни службен-

ици, али се њихов радно-правни 
статус регулише овим Законом су:  

 

а) руководилац самосталне канто- 
налне управе и самосталне ка-
нтоналне управне организаци-
је, руководилац кантоналне уп-
раве и кантоналне управне ор-
ганизације која се налази у сас-
таву кантоналног министарст-
ва;  

б) руководилац самосталне градс- 
ке, односно општинске  управ-
не организације, руководилац 
управе и управне организације 
која се налази у саставу градске, 
односно  општинске службе за 
управу; 

ц) руководилац стручне и друге  
службе коју образује Влада, гра-
доначелник или начелник; 

д) секретар Владе, Скупштине, гр- 
     адских и општинских вијећа. 

 
(3) Овај закон не примјењује се на пр-

ипаднике кантоналне полиције.  
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ПОГЛАВЉЕ II - РАДНА МЈЕСТА  
                ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА  
 

Члан 10. 
(Радна мјеста државних службеника) 
 
(1) Државни службеник се поставља 

на једно од сљедећих радних мјес-
та: 

 
а) секретар органа државне службе,  
б) помоћник руководиоца органа др- 
     жавне службе,  
ц) главни инспектор,  
д) шеф унутрашње организационе јед- 
     инице,  
е) инспектор,  
ф) стручни савјетник,  
г) виши стручни сарадник,  
х) стручни сарадник. 
 
(2) Влада уредбом прописује врсту и 

сложеност послова који се обавља-
ју у оквиру радних мјеста државн-
их службеника из става (1) овог 
члана.  

 
(3) Позиције у оквиру радних мјеста 

државних службеника утврђују се 
правилником о унутарашњој орг-
анизацији и систематизацији рад-
них мјеста органа државне служ-
бе, у складу с овим Законом и уре-
дбом из става (2) овог члана.  

 
Члан 11. 

(Секретар органа државне службе) 
 
(1) Секретар органа државне службе 

обавља послове од значаја за унут-
рашњу организацију и рад органа 
државне службе, координира рад-
ом основних организационих јед-
иница, сарађује између органа и  
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других тијела државне службе и 
других правних лица, реализује 
програм рада органа државне слу-
жбе, координира радом државних 
службеника и намјештеника који 
нису систематизовани у оквиру 
организациних јединица и одго-
воран је за кориштење финансиј-
ских, материјалних и људских по-
тенцијала који су му повјерени и 
обавља друге послове које му од-
реди руководилац органа држав-
не службе.  

 
(2) Секретар органа државне службе 

за свој рад и управљање одговара 
руководиоцу органа државне слу-
жбе.  

 
Члан 12. 

(Помоћник руководиоца органа 
државне службе) 

 
(1) Помоћник руководиоца органа 

државне службе обавља послове 
руководног карактера унутар осн-
овне организационе јединице и 
одговоран је за кориштење фин-
ансијских, материјалних и људск-
их потенцијала додијељених осно-
вној организацијској јединици.  

 
(2) Помоћник руководиоца органа 

државне службе за свој рад и упра-
вљање одговара руководиоцу орг-
ана државне службе. 

 
Члан 13. 

(Главни инспектор) 
 
(1) Главни инспектор руководи пос-

ловима који се односе на инспек-
цијски надзор над провођењем за-
кона, других прописа и општих  
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аката који спадају у њихову надле-
жност. 

  
(2) Приликом обављања инспекције, 

главни инспектор остварује сарад-
њу са надлежним општинским 
инспекторима, која се односи на 
питања од заједничког интереса за 
обављање инспекције и пружа им 
потребну стручну помоћ.  

 
Члан 14. 

(Шеф унутрашње организационе 
јединице) 

 
(1) Шеф унутрашње организационе 

јединице руководи унутрашњом 
организационом јединицом, обав-
ља најсложеније послове из надле-
жности унутрашње организацио-
не јединице и одговоран је за ко-
риштење финансијских, материја-
лних и људских потенцијала дод-
ијељених унутрашњој организа-
ционој јединици.  

 
(2) Шеф унутрашње организационе 

јединице за свој рад и управљање 
одговара помоћнику органа држа-
вне службе који руководи основн-
ом организационом јединицом у 
чијем је саставу унутрашња орга-
низациона јединица, односно сек-
ретару органа државне службе, 
уколико у тој основној организац-
ионој јединици нема помоћника 
руководиоца органа државне слу-
жбе. 

 
Члан 15. 

(Инспектори) 
 

Инспектори обављају послове 
који се односе на инспекцијски надзор 
над примјеном закона и других про- 
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писа донесених на основу закона и ин-
спекцијски надзор над радом органа 
државне службе, у складу са законом.  
 

Члан 16. 
(Стручни савјетник) 

 
Стручни савјетник је државни 

службеник чија дужност подразумије-
ва висок степен стручности, одговор-
ности и независности у обављању по-
слова одређене области рада, у оквиру 
организационе јединице у којој се на-
лази и обавља најсложеније послове из 
надлежности те јединице.  
 

Члан 17. 
(Виши стручни сарадник) 

 
Виши стручни сарадник је држ-

авни службеник чија дужност подразу-
мијева већи степен стручности, оспос-
обљености и одговорности за обавља-
ње послова у одређеној организацион-
ој јединици, који су посебним пропис-
ом одређени за то радно мјесто.  
 

Члан 18. 
(Стручни сарадник) 

 
Стручни сарадник је државни 

службеник који је стручно оспособљен 
за обављање одређене врсте сложених 
послова који су посебним прописом 
одређени за то радно мјесто.  
 
ПОГЛАВЉЕ  III – РАДНА МЈЕСТА  
           ЛИЦА КОЈА НИСУ ДРЖАВНИ  
           СЛУЖБЕНИЦИ 
  

Члан 19. 
(Руководилац самосталне управе и 
самосталне управне организације) 

 
(1) Руководилац самосталне управе и  
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самосталне управне организације 
руководи самосталном управом, 
односно самосталном управном 
организацијом и одговоран је за 
обављање свих послова из њене 
надлежности.  

 
(2) Руководилац самосталне управе и 

самосталне управне организације 
за свој рад и управљање одговара 
Влади, градоначелнику, односно 
начелнику.  

 
Члан 20. 

(Руководилац управе и управне 
организације која се налази у саставу 

органа државне службе) 
 
(1) Руководилац управе и управне 

организације које се налазе у саст-
аву органа државне службе руко-
води управом, односно управном 
организацијом у саставу органа 
државне службе, у складу са зако-
ном.  

 
(2) Руководилац за свој рад и управ-

љање одговара министру, Влади, 
градоначелнику, односно начел-
нику.  

 
Члан 21. 

(Руководилац стручне и друге 
службе коју образује Влада, 

Градоначелник  или  начелник) 
 
(1) Руководилац стручне и друге слу-

жбе коју образује Влада, градоначе-
лник или начелник руководи стру-
чном службом и другом службом и 
одговоран је за обављање свих пос-
лова ради којих је основана струч-
на и друга служба, у складу са зак-
оном. 
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(2) Руководилац за свој рад и управља-

ње одговара Влади, градоначелни-
ку или начелнику, у складу са зако-
ном. 

 
Члан 22. 

(Именовање и разрјешење) 
 
(1) Руководиоца самосталне управе и 

самосталне управне организације 
именује и разрјешава Влада Канто-
на, градоначелник, односно начел-
ник.  

 
(2) Руководиоца управе и управне ор-

ганизације која се налази у саставу 
министарства именује и разрјеша-
ва Влада Кантона на приједлог ми-
нистра, а  у Граду и  општини  гра-
доначелник, односно начелник.  

 
(3) Руководиоца стручне службе и др-

уге службе коју образује Влада, гра-
доначелник или начелник именује 
и разрјешава Влада Кантона, Град-
ско вијеће, односно општинско виј-
еће. 

 
(4) Секретара Владе, Скупштине, гра-

дских и општинских вијећа имену-
је и  разрјешава Влада Кантона, Ск-
упштина Кантона, Градско, однос-
но општинско вијеће. 

 
(5) Именовања лица из ставова (1), (2), 

(3) и (4) овог члана врше се у скла-
ду са Законом о министарским, вл-
адиним и другим именовањима  у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 

  
Члан 23. 

(Начин запошљавања) 
 
(1) Лица из члана 22. овог Закона запо- 
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шљавају се путем јавног конкурса 
који расписује руководилац, однос-
но орган који врши именовање. 

 
(2) Уколико се ради о расписивању ја-

вног конкурса за позицију за чије 
именовање је потребан приједлог, 
јавни конкурс се расписује на при-
једлог лица које предлаже именова-
ње.  

 
 
ПОГЛАВЉЕ IV – ДУЖНОСТИ И  
                                 ПРАВА ДРЖАВНОГ  
                                 СЛУЖБЕНИКА  
 

Члан 24. 
(Дужности државног службеника) 

 
(1) Државни службеник извршава за-

датке предвиђене описом радног 
мјеста и примјењује и осигурава 
поштивање уставно-правног поре-
тка и закона Босне и Херцеговине, 
Федерације Босне и Херцеговине и 
Кантона.  

 
(2) Државни службеник је дужан пов-

јерене послове обављати у складу 
са законом, другим прописима и 
правилима струке те извршавати 
налоге руководиоца органа држав-
не службе и надређенога државног 
службеника, који се односе на држ-
авну службу и, без посебног нало-
га, обављати задатке радног мјеста 
на које је распоређен.  

 
(3) Државни службеник дужан је пош-

товати прописано радно вријеме 
органа државне службе у којем је 
запослен и користити га за обавља-
ње додијељених дужности те мора 
бити присутан на радном мјесту, у  
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складу са прописима органа држ-
авне службе. 

 
(4) Државни службеник се, за вријеме 

радног времена, не смије без одоб-
рења надређеног државног службе-
ника удаљавати из радних просто-
рија, осим ради кориштења дневн-
ог одмора, а у случају оправданог 
разлога, своје удаљавање дужан је 
оправдати одмах по повратку. 

 
(5) У случају спријечености доласка на 

рад, државни службеник је дужан 
обавијестити надређеног о разлоз-
има спријечености, најкасније у ро-
ку од 24 сата од настанка разлога, 
осим ако то није могуће учинити 
из објективних разлога или више 
силе, у ком је случају дужан обави-
јестити надређеног службеника од-
мах по престанку разлога који су 
онемогућили раније обавјештава-
ње. Државни службеник нема пра-
во на плату за вријеме неоправдане 
одсутности с рада.  

 
(6) Уколико државни службеник при-

ми налог за који оцијени да је неза-
конит, поступа на сљедећи начин:  

 
a) скреће пажњу издаваоцу налога 

на његову незаконитост; 
б)   ако издавалац налога понови  

налог, државни службеник ће 
затражити писмену потврду у 
којој се наводи идентитет изда-
ваоца налога и прецизан садрж-
ај налога;  

ц)   ако је налог потврђен, државни  
службеник извјештава о налогу 
непосредно надређеног издава-
оцу налога и дужан га је извр-
шити, осим ако налог не пред- 
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ставља кривично дјело, у ком 
случају одбија извршење и одм-
ах пријављује случај надлежном 
тужилаштву.  

 
(7) Државни службеник је непристрас-

ан, а нарочито:  
 

a) избјегава дјелатности или про-
пусте у обављању своје профе-
сионалне дужности које крше 
или су неспојиве с дужностима 
утврђеним овим Законом и су-
здржава се нарочито од јавног 
испољавања својих политичких 
увјерења и не злоупотребљава 
вјерска увјерења;  

б)   не тражи и не прихваћа за себе  
или своје сроднике било какву 
добит, корист, накнаду у новцу, 
услугама или слично.  

 
(8) Државни службеник је дужан: 
  

a) пријавити надлежним органи-
ма случајеве примања било как-
ве добити, користи, накнада у 
новцу, услугама или других об-
лика користи које захтијева или 
оствари од физичког или прав-
ног лица било који запосленик 
у органу државне службе у нам-
јери да, у оквиру својих овлаш-
тења, учини што не би смио уч-
инити или да не учини што је 
дужан учинити;  

б)  пријавити надлежним органима  
случајеве давања било какве до-
бити, бенефиција, накнада у 
новцу, услугама или других об-
лика користи које учини или 
обећа физичко или правно ли-
це било којем запосленику у ор-
гану државне службе у намјери  
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да запосленик у оквиру својих 
овлаштења учини што не би 
смио учинити или да не учини 
што је дужан учинити;  

 
(9) У случајевима из става (8) овог чла-

на, државни службеник је дужан у 
писменом облику упознати непос-
редног руководиоца, с тим да због 
основаног пријављивања не може 
бити дисциплински одговоран ни-
ти имати било каквих посљедица 
на свој радно-правни статус, а у ск-
ладу са важећим прописима.  

 
(10) Државни службеник у обавља-

њу својих задатака нарочито се ру-
ководи начелима утврђеним етич-
ким кодексом за државне службе-
нике који доноси Агенција за држ-
авну службу Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Аге-
нција).  

 
(11) Државни службеник испуњава 

и друге дужности утврђене овим 
Законом.  

 
Члан 25. 

(Права државног службеника) 
 
(1) Државни службеник има право:  
 

a) на радни однос на неодређено 
вријеме, осим ако овим Законом 
није другачије утврђено;  

б)   на одсуство утврђено законом,  
као и на наставак рада на истом 
или сличном радном мјесту по 
истеку одсуства;  

ц) да буде награђен на основу зада- 
така и резултата рада у складу 
са законом;  

д) на плату и накнаде на начин ут-     
     врђен посебним законом; 
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е) на потпору и помоћ у стручном  
образовању и професионалном 
усавршавању, у циљу напредо-
вања у каријери путем обуке и 
на друге начине у складу са пот-
ребама и планом утврђеним од 
стране органа државне службе;  

ф) на заштиту свог физичког и мо- 
ралног интегритета током обав-
љања службених дужности;  

г)  да оснује или се учлани у синди- 
 кат или професионално  удруж-  
ење, у складу са законом; 

х) на штрајк, у складу са законом.  
 
(2) Државни службеник има право на 

поштен и праведан третман у свим 
аспектима кадровске политике, без 
дискриминације. 

 
Члан 26. 

(Неспојивости са дужностима 
државног службеника) 

 
(1) Државни службеник не смије обав-

љати дужност, дјелатност или бити 
на положају који доводи до сукоба 
интереса с његовим службеним ду-
жностима, а нарочито:  

 

a) државни службеник не смије 
обављати додатну дјелатност за 
коју се плаћа накнада, осим у 
случају када је то одобрио руко-
водилац органа државне служ-
бе, у складу са уредбом Владе, 
којом се прописују случајеви у 
којима се може дати овакво одо-
брење;  

б)  државни службеник који је раз- 
ријешен дужности, у року од дв-
ије године од дана разрјешења 
са дужности, не може се запос-
лити код правног лица над чи- 
јим је радом проводио надзор, а 
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такођер не смије примати било 
какву накнаду од правног лица 
или фирме у року од двије год-
ине од дана разрјешења с дужн-
ости;  

ц) државни службеник не може би- 
ти члан управних и других орг-
ана политичких странака и не 
смије слиједити упуте политич-
ких странака;  

д) лица из члана 22. овог Закона не  
могу бити чланови управних 
нити надзорних одбора и скуп-
штина кантоналних и општин-
ских јавних предузећа, јавних 
установа и других правних лица 
чији је оснивач Кантон, Град од-
носно општина, и привредних 
друштава са учешћем државног 
капитала, осим ако посебним за-
коном није друкчије прописано. 

 
(2) Права и обавезе државног службе-

ника мирују од тренутка када је 
именован на положај у било којем 
извршном органу на било којем 
нивоу власти у Босни и Херцегови-
ни, односно на било коју позицију 
из члана 9. став (2) овог Закона;  

 
(3) Државни службеник из става (2) 

овог члана, се може вратити на ис-
то или слично радно мјесто у ист-
ом или другом органу државне сл-
ужбе најкасније у року од мјесец 
дана од наступања сљедећих случа-
јева: завршетка мандата и престан-
ка функције у извршном органу на 
било којем нивоу власти у Федера-
цији и у Босни и Херцеговини, од-
носно на било којој позицији из чл-
ана 9. став (2) овог Закона; 

 
(4) У складу с овим Законом, прилик- 
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ом постављења на радно мјесто, др-
жавни службеник и лице из члана 
22. овог Закона ће предочити све 
информације о имовини на распо-
лагању државног службеника, од-
носно тог лица.  

 
(5) Државни службеник и лица из чл-

ана 22. овог Закона, дужни су приј-
авити све промјене имовинског ст-
ања, у року од 30 дана од дана нас-
талих промјена. 

 
(6) Сви подаци из ставова (4) и (5) овог 

члана чувају се у евиденцији Регис-
тра државне службе који води Аге-
нција, у складу с прописима о заш-
тити личних података који су на 
снази у Федерацији.  

 
Члан 27. 

(Именовање и сигурност положаја) 
 
(1) Лицима из члана 22. овог Закона не 

гарантује се сигурност положаја. 
 
(2) Лица из члана 22. ставови (1), (2), 

(3) и (4) именују се на период од 
пет година, односно највише два 
пута узастопно. 

 
(3) Именовање на позиције из члана 

22. овог Закона не може се преина-
чити у положај државног службе-
ника са сигурношћу положаја, ос-
им лицима на која се односи члан 
26. став (3) овог Закона.  

 
Лица из члана 22.овог Закона разр-
јешавају се дужности од тренутка 
када су именована на положај у би-
ло којем законодавном или изврш-
ном органу на било којем нивоу 
власти у Федерацији и у Босни и 
Херцеговини.  
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(4) Лица из члана 22. ставови (1), (2), 

(3) и (4) могу бити разријешени и 
прије истека мандата у случају ако 
се у свом раду не придржавају зак-
она, подзаконских аката, смијерни-
ца, закључака и других аката зако-
нодавне или извршне власти. 

 
(5) Поступак за разрјешење лица из 

члана 22. ставови (1), (2), (3) и (4) 
покреће орган који их је именовао, 
а проводи се по процедури утврђе-
ној подзаконским актом  Владе који 
уређује дисциплински поступак. 

 
Члан 28. 

(Одлучивање о правима  
и дужностима државних  

службеника из радног односа) 
 
(1) О правима и дужностима државн-

их службеника из радног односа, 
на основу овог Закона, подзаконск-
их аката и колективног уговора, 
одлучује руководилац органа држ-
авне службе, осим када је законом 
и подзаконским актом утврђено да 
одлучује други орган. 

 
(2) Ради преиспитивања здравственог 

стања државног службеника, руко-
водилац органа може ванредно уп-
утити државног службеника на ље-
карски преглед, уколико посумња 
у његово здравствено стање, а тро-
шкове љекарског прегледа сноси 
тај орган.  

 
(3) О правима и дужностима из става 

(1) овог члана доноси се рјешење.  
 
(4) За доношење и достављање рјеше- 

ња из става (3) овог члана државн- 
ом службенику примјењују се одго- 
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варајуће одредбе Закона о управн-
ом поступку. 

 
(5) Против рјешења из става (3) овог 

члана државни службеник има пр-
аво изјавити жалбу Одбору држав-
не службе за жалбе (у даљем текс-
ту: Одбор за жалбе), у року од 15 
дана од дана пријема рјешења, ра-
ди преиспитивања правилности 
донесеног рјешења.  

 
(6) Жалба из става (5) овог члана одла-

же извршење рјешења, ако овим 
Законом за поједина питања није 
другачије одређено. 

 
(7) Рјешење Одбора за жалбе је конач-

но, а против истог се може покре-
нути спор пред надлежним судом 
у року од 30 дана од дана доста-
вљања рјешења.  

 
 
ПОГЛАВЈЕ V–УПРАЖЊЕНА РАДНА  
                         МЈЕСТА, ПРЕМЈЕШТАЈ,  
                         ЗАПОШЉАВАЊЕ,  
                         ОЦЈЕНА РАДА  
                         И УНАПРЕЂЕЊЕ  
 

Члан 29. 
(Попуна упражњеног радног мјеста) 

 
Попуна упражњеног радног мј-

еста државног службеника у органу 
државне службе врши се на начин утв-
рђен у члановима од 30. до 34. овог За-
кона, за који се, у зависности  од конк-
ретне потребе и ситуације, одлучи ру-
ководилац органа државне службе. 
 

Члан 30. 
(Интерни премјештај државног 

службеника) 
 
(1) Државни службеник се може прем- 
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јестити на друго слично радно мје-
сто у истом органу државне служ-
бе, односно у други орган државне 
службе истог нивоа власти на осно-
ву споразума између руководиоца 
органа државне службе уз саглас-
ност државног службеника. 

 
(2) Премјештај државног службеника 

из става (1) овог члана у изузетним 
случајевима може се извршити и 
без његове сагласности, ако постоји 
потреба службе, а најдуже до 6 мје-
сеци.   

 
(3) Под сличним радним мјестом под-

разумијева се радно мјесто исте ст-
ручне спреме у оквиру органа држ-
авне службе, за које државни служ-
беник испуњава опште и посебне 
услове прописане правилником о 
унутрашњој организацији.  

 
(4) Премјештај се може извршити  са 

или без сагласности државног слу-
жбеника који се премјешта са једн-
ог радног мјеста на друго радно мј-
есто исте или непосредно више по-
зиције радног мјеста које је упраж-
њено у органу државне службе, од-
носно у другом органу државне сл-
ужбе истог нивоа власти, а у окви-
ру радних мјеста прописаних у чл-
ану 10. став (1) тачке од б) до и) ов-
ог Закона, ако постоји потреба слу-
жбе, према оцјени руководиоца ор-
гана државне службе. 

 
(5) Рјешење о премјештају из става (4) 

овог члана доноси руководилац ор-
гана државне службе, а примјерак 
рјешења доставља се Агенцији, а 
када се премјештај врши у други 
орган државне службе истог нивоа  
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власти, примјерак споразума и рје-
шење о постављењу достављају се 
Агенцији. 

 
(6) Код одлучивања о премјештају у 

обзир се узимају оцјене резултата 
рада које је остварио државни слу-
жбеник који се премјешта, као и 
његова укупна стручна способност 
за обављање послова на радном мј-
есту на које се премјешта.  

 
(7) Интерни премјештај државног слу-

жбеника се може извршити само је-
дном у току једне календарске го-
дине. 

 
(8) Жалба на рјешење из става (5) овог 

члана не одлаже извршење рјешења. 
 

Члан 31. 
(Преузимање државног службеника) 
 
(1) Орган државне службе може, на ос-

нову писаног споразума са другим 
органом државне службе у Босни и 
Херцеговини, независно од нивоа 
власти и уз сагласност државног 
службеника, преузети државног сл-
ужбеника са исте или сличне пози-
ције, у складу са чланом 30. став (3) 
овог Закона.  

 
(2) Преузимање се врши писаним спо-

разумом  између руководилаца ор-
гана државне службе, односно на-
челника, а примјерак споразума и 
рјешење о постављењу достављају 
се Агенцији.  

 
Члан 32. 

(Попуна упражњених радних мјеста 
са листе прекобројних) 

 
(1) Када руководилац органа државне  
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службе одлучи да  попуну упражњ-
еног радног мјеста државног служ-
беника не врши на начин  предви-
ђен члановима 30. и 31. овог Зако-
на, односно ако се попуна не извр-
ши на тај начин, руководилац орг-
ана државне службе подноси захтј-
ев Агенцији за попуну тог радног 
мјеста. 

 
(2) Агенција прво покушава попунити 

то радно мјесто државним службе-
ницима који се налазе на листи пр-
екобројних државних службеника 
на подручју Кантона, коју води Аг-
енција за све органе државне слу-
жбе у Федерацији.  

 
(3) Попуна из става (2) овог члана вр-

ши се према критеријима и прави-
лима Агенције за избор државних 
службеника.  

 
Члан 33. 

(Интерно оглашавање) 
 
(1) Ако се упражњено радно мјесто не 

може попунити са листе прекоброј-
них, Агенција објављује интерни 
оглас на службеној веб-страници 
Агенције. 

  
(2) Право пријаве на интерни оглас 

имају државни службеници било 
којег нивоа власти на који се одно-
си овај Закон.  

 
(3) Интерни оглас остаје отворен осам 

дана од дана објављивања. 
 
(4) Интерни оглас се проводи на нач-

ин и по поступку који је прописан 
за провођење јавног конкурса, с 
тим што се у оквиру интерног огл- 
аса не проводи испит општег знања. 
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Члан 34. 
(Јавно оглашавање) 

 
(1) Уколико се упражњено радно мјес-

то у органу државне службе не бу-
де могло попунити на начин пре-
двиђен у члановима 32. и 33. овог 
Закона, на захтјев руководиоца ор-
гана државне службе, Агенција об-
јављује јавни конкурс и проводи 
процедуру попуне упражњеног ра-
дног мјеста,  према одредбама овог 
члана и чланова 35. и 36. овог Зак-
она. 

 
(2) Јавни конкурс се објављује у  “Сл-

ужбеним новинама ФБиХ”, једним 
дневним новинама које се дистри-
буирају  на цијелој територији Бос-
не и Херцеговине и веб-страници 
Агенције.  

 
(3)  
(4) Рок за пријаву кандидата је 15 дана 

од дана објаве у „Службеним нови-
нама Федерације Босне и Херцегов-
ине“. 

 
(5) Јавни конкурс садржи: 
 

a) назив и опис упражњеног радн-
ог мјеста, 

б)   опште услове из члана 35. овог  
       Закона, 
ц)   посебне услове утврђене прави- 
       лником о унутрашњој органи- 
       зацији, 
д)   списак потребних докумената и  
       мјесто њиховог подношења. 

 
(6) Трошкове објављивања јавног кон-

курса сноси орган државне службе 
за чије се потребе проводи конку-
рс.  
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Члан 35. 
(Општи услови за постављење 

државног службеника) 
 
(1) Да би било постављено на радно  

мјесто државног службеника, лице 
мора испуњавати сљедеће опште 
услове: 

 

a) да је држављанин Босне и Хер-
цеговине;  

б) да је старије од 18 година;  
ц) да има универзитетску диплому  

или друге образовне или академ-
ске квалификације најмање VII 
степена стручне спреме, односно 
високо образовање првог, другог 
или трећег циклуса Болоњског 
система студирања, што се утвр-
ђује уредбом из члана 10. став (2) 
овог Закона, којом се уређују по-
слови основних дјелатности и ус-
лови за њихово обављање у орга-
нима државне службе;  

д) да је здравствено способно за об- 
ављање одређених послова пред-
виђених за то радно мјесто;  

е) да у посљедње три године од  
дана објављивања упражњеног 
радног мјеста лице није отпушт-
ено из државне службе као резу-
лтат дисциплинске мјере, на би-
ло којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини;  

ф) да није обухваћено одредбом  
члана IX.1 Устава Босне и Херце-
говине. 

  
(2) Одредбе става (1) овог члана одно-

се се и на лица из члана 22. овог За-
кона.  

 
Члан 36. 

(Недискриминација) 
 
(1) Приликом провођења јавног кон- 
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курса у поступку запошљавања и 
унапређења забрањена је дискри-
минација у смислу Закона о равно-
правности сполова у Босни и Хер-
цеговини, као и свака друга диск-
риминација у смислу овог Закона.  

 
Члан 37. 

(Комисија за провођење  
јавног конкурса) 

 
(1) Агенција именује посебну комиси-

ју за провођење јавног конкурса (у 
даљем тексту: комисија) која је не-
пристрасна у провођењу јавног ко-
нкурса. 

 
(2) Комисију сачињавају три члана, од 

којих су два члана државни служ-
беници из органа државне службе, 
од којих је један члан синдиката, на 
који се јавни конкурс односи и који 
има академско и професионално 
искуство у областима обухваћеним 
процесом јавног конкурса, док се 
трећи члан комисије именује са ли-
сте експерата коју утврди Агенција. 

 
(3) Комисија бира предсједавајућег ме-

ђу својим члановима и усваја посл-
овник о раду већином гласова свих 
чланова. 

 
(4) Члановима комисије за рад у коми-

сији припада накнада чија се виси-
на утврђује посебним рјешењем о 
именовању комисије према крите-
ријима које утврди Агенција, а исп-
лата се врши из средстава органа 
државне службе за чије је потребе 
именована та комисија. 

 
Члан 38. 

(Јавни конкурс) 
 
(1) У оквиру провођења јавног кон- 
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курса кандидати су дужни полага-
ти:  
 

а) испит општег знања;  
б) стручни испит.  
 
(2) Влада на приједлог Министарства 

за правосуђе, управу и радне одн-
осе (у даљем тексту: Министарст-
во за правосуђе), уз прибављено 
мишљење Агенције, подзаконск-
им актом утврђује услове, начин и 
програм полагања испита из става 
(1) овог члана.  

 
(3) Кандидати који су положили ст-

ручни управни испит или право-
судни испит пред  било којим на-
длежним органом у Босни и Херц-
еговини изузети су од полагања 
испита општег знања из става (1) 
тачка а) овог члана.  

 
Члан 39. 

(Постављење државног службеника) 
 
(1) Руководилац органа државне слу-

жбе, градоначелник или  начелн-
ик поставља најуспјешнијег канд-
идата са листе успјешних канди-
дата који су прошли јавни конку-
рс из члана 38. овог Закона за држ-
авног службеника. 

 
(2) Изузетно, из оправданих разлога 

уз образложење, руководилац орг-
ана државне службе, градоначел-
ник  или  начелник може постави-
ти кандидата без обзира на редо-
слијед утврђен на листи успјешн-
их кандидата, а након обављеног 
усменог интервјуа са свим канди-
датима са листе успјешних канди-
дата. 
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(3) Под оправданим разлозима из ст-

ава (2) овог члана подразумијева 
се национална и сполна структу-
ра у органу државне службе  и пр-
едност у запошљавању утврђена 
посебним прописима. 

 
(4) Усмени интервју из става (2) овог 

члана проводи се у органу држав-
не службе. 

 
(5) Резервна листа успјешних канди-

дата чува се до истека пробног ра-
да постављеног државног службе-
ника.  

 
(6) Постављење државног службени-

ка врши се рјешењем које се дост-
авља кандидату и објављује на ог-
ласној табли органа државне слу-
жбе.  

 
(7) Прије преузимања дужности, пос-

тављени државни службеник при-
ма писани опис свог радног мјеста 
и акте којим се регулишу радни 
односи, плате, унутрашња орга-
низација и заштита на раду.  

 
(8) Рјешење о постављењу садржи: 
 

a) име и презиме државног служ-
беника;  

б)   назив органа државне службе у  
који је државни службеник по-

стављен; 
ц)   назив радног мјеста и платни  
       разред. 

 
(9) Постављени државни службеник 

преузима дужност полагањем зак-
летве вјерности пред руководиоц-
ем органа државне службе, чији 
текст утврђује Агенција, а потпи- 
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сани текст заклетве саставни је 
дио персоналног досијеа државн-
ог службеника.  

 
(10) Један примјерак рјешења о поста-

вљењу државног службеника дос-
тавља се Агенцији ради евиденти-
рања у Регистру државних служ-
беника, у року од осам дана од да-
на доношења рјешења. 

 
(11) Против рјешења из става (6) овог 

члана може се изјавити жалба Од-
бору за жалбе. 

 
Члан 40. 

(Пробни период) 
 
(1) Када се ради о првом запошљава-

њу у органу државне службе, др-
жавни службеник пролази раздоб-
ље пробнога рада, које обухвата 
вријеме увођења у посао и вријеме 
обављања дужности и укупно тр-
аје шест мјесеци, осим ако овим 
Законом није другачије утврђено. 

  
(2) Непосредно надређени државни 

службеник се одређује као супер-
визор, одговоран за давање прије-
длога оцјене рада на крају пробн-
ог периода, а уколико нема непос-
редно надређеног државног служ-
беника, руководилац органа држ-
авне службе именује за суперви-
зора другог државног службеника 
из органа државне службе у којој 
се врши попуна.  

 
(3) Оцјењивање пробног рада држав-

них службеника врши руководил-
ац органа државне службе.  

 
(4) Уколико је оцјена рада:  
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a) задовољавајућа, руководилац 
органа државне службе рјешењ-
ем потврђује постављење држа-
вног службеника на радно мјес-
то;  

б)   незадовољавајућа, руководилац  
органа државне службе рјешењ-
ем разрјешава дужности држав-
ног службеника, који тиме губи 
свој статус, без примања накна-
де због отпуштања. 

  
(5) Уколико је државни службеник 

разријешен дужности у складу са 
ставом (4) тачка б) овог члана, сљ-
едећи успјешни кандидат с резер-
вне листе из члана 39. став (5) овог 
Закона, поставља се на упражње-
но радно мјесто државног службе-
ника, уз обавезу пробног рада. 

 
(6) Пробном раду не подлијежу при-

правници из члана 45. овог Зако-
на.  

 
Члан 41. 

(Оцјена рада) 
 
(1) Оцјена рада државног службени-

ка подразумијева надзор и оцјену 
извршавања послова утврђених 
описом радног мјеста за вријеме 
периода који се оцјењује. 

  
(2) Оцјену рада државних службени-

ка утврђује руководилац органа 
државне службе.  

 
(3) Руководилац органа државне слу-

жбе оцјењује рад свих државних 
службеника, на приједлог непос-
редно надређеног службеника, 
најмање једном годишње.  
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(4) Оцјена рада државног службени-

ка заснива се на резултатима пос-
тигнутим у обављању послова ра-
дног мјеста и постављених радних 
циљева, квалитету рада, ефикас-
ности у раду, самосталности, ства-
ралачкој способности и иниција-
тиви, вјештини комуникације, сп-
ремности прилагођавања промје-
нама и осталим способностима ко-
је захтијева радно мјесто.  

 
(5) Резултати остварени у обављању 

послова у току периода који се оц-
јењује означавају се сљедећим оцј-
енама: незадовољавајуће, задово-
љавајуће, успјешно и изузетно ус-
пјешно, у складу са актом Агенци-
је.  

 
(6) Оцјена рада из претходне године 

узима се у обзир приликом унап-
ређења и интерних премјештаја.  

 
(7) Сви државни службеници:  

 

a) имају несметан приступ оцјена-
ма свога рада које се налазе у 
личном досјеу, у складу са чла-
ном 65. овог Закона; 

б) имају могућност да у одговара- 
јућем временском року прило-
же писане информације уз оцје-
ну свога рада и имају право из-
јавити жалбу Одбору за жалбе, 
ради преиспитивања оцјене ра-
да, у року од 15 дана од дана 
пријема одлуке о оцјени рада. 

 
(8) Уколико су двије узастопне оцјене 

рада негативне, руководилац орг-
ана државне службе разрјешава 
дужности државног службеника, 
који тиме губи свој статус без при-
мања накнаде због отпуштања.  
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(9) Државни службеник може изјави-

ти жалбу Одбору за жалбе ради 
преиспитивања разрјешења, у ро-
ку од 15 дана од дана пријема рје-
шења о разрјешењу.  

 
(10) Министарство за правосуђе  ће до-

нијети правилник којим ће проп-
исати критерије за оцјењивање 
државних службеника.  

 
Члан 42. 

(Напредовање и унапређење) 
 

Унапређење државног службе-
ника у вишу категорију из члана 10. 
став (1)  тачке од б) до и) овог Закона, 
заснива се на позитивној оцјени рада и 
о њему одлучује руководилац органа 
државне службе, у складу са чланом 
43. овог Закона.  
 

Члан 43. 
(Унапређење државног службеника) 
 
(1) Руководилац органа државне сл-

ужбе може вршити унапређење 
државног службеника у органу 
којим руководи на више радно 
мјесто, у оквиру радних мјеста из 
члана 10. став (1) тачке од б) до и) 
овог Закона, а врши се када посто-
ји упражњено радно мјесто. 

(2) Унапређење се врши путем инте-
рног огласа, који траје најмање се-
дам дана од дана објављивања, а 
објављује се на огласној табли ор-
гана државне службе у којем се 
врши унапређење.  

 
(3) Интерни оглас садржи назив рад-

ног мјеста, опис послова и услове 
за обављање послова утврђене у 
правилнику о унутрашњој орга- 
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низацији органа државне службе. 

 
(4) Руководилац органа државне сл-

ужбе, градоначелник, односно на-
челник именује комисију од три 
члана, која предлаже за унапређе-
ње државног службеника који има 
најбоље стручне и друге квалите-
те, који се заснивају на оцјени ра-
да и показаним другим стручним 
и професионалним способности-
ма државних службеника који се 
пријаве на интерни оглас, што се 
процјењује путем интервјуа.  

 
(5) Рјешење о унапређењу доноси ру-

ководилац органа државне служ-
бе, градоначелник, односно наче-
л-ник, а примјерак рјешења доста-
вља се Агенцији.  

 
(6) Незадовољни државни службеник 

има право поднијети жалбу Одбо-
ру за жалбе у року од 15 дана од 
дана доношења рјешења о унапр-
еђењу.  

 
Члан 44. 

(Прекобројност) 
 
(1) Прекобројност настаје искључиво 

као посљедица реорганизације, 
смањења обима послова органа 
државне службе или његовог уки-
дања.  

 
(2) Агенција проглашава државног 

службеника прекобројним, на пр-
иједлог руководиоца органа држа-
вне службе, у складу са критерији-
ма из колективног уговора.  

 
(3) Државни службеник који је прог-

лашен прекобројним може се:  
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a) распоредити на слично упраж-
њено радно мјесто државног сл-
ужбеника у другом органу др-
жавне службе било којег нивоа 
власти на који се односи овај За-
кон;  

б)  уколико ово распоређивање др- 
жавног службеника на начин из 
претходне тачке није могуће, 
руководилац органа државне 
службе разрјешава дужности 
прекобројног државног службе-
ника, који може изјавити жалбу 
Одбору за жалбе и тражити пр-
еиспитивање свог разрјешења, у 
року од 15 дана од дана пријема 
рјешења о разрјешењу. 

 
(4) Уколико се у органу државне слу-

жбе у року од једне године од да-
на разрјешења с дужности огласи 
упражњено слично радно мјесто, 
прекобројни државни службеник 
има предност приликом поновног 
запослења у органу државне слу-
жбе. 

 
(5) Прекобројним се не може прогла-

сити државни службеник којем је 
за стицање услова за старосну пе-
нзију остало пет или мање година 
радног стажа.  

 
Члан 45. 

(Приправници) 
 
(1) Пријем приправника у органу др-

жавне службе врши се на основу 
јавног конкурса, који објављује Аг-
енција, на захтјев руководиоца ор-
гана државне службе, у складу са 
критеријима које утврђује Агенц-
ија.  
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(2) Приправнички стаж траје једну 

годину, ако посебним законом ни-
је другачије одређено, а проводи 
се по програму обуке приправни-
ка, који доноси руководилац орга-
на државне службе, градоначелн-
ик, односно  начелник.  

 
(3) За вријеме приправничког стажа 

приправнику припада плата у ви-
сини утврђеној посебним закон-
ом.  

 
(4) Органи државе службе дужни су 

планирати и редовно годишње 
примати приправнике на прип-
равнички стаж. 

 
Члан 46. 

(Статус намјештеника који уз рад 
стекне високу стручну спрему) 

 
Намјештеник органа државне 

службе који је стекао VII степен струч-
не спреме или високо образовање прв-
ог, другог или трећег циклуса Болоњ-
ског система студирања, а који има на-
јмање пет година радног искуства у 
органима државне службе након поло-
женог стручног испита за намјештени-
ка у органима државне службе, може 
се пријавити на конкурс за упражњено 
радно мјесто стручног сарадника у ор-
гану државне службе без обавезе обав-
љања приправничког стажа. 
 

Члан 47. 
(Радни однос на одређено вријеме) 

 
(1) У случају дуже одсутности држав-

ног службеника са посла (болова-
ње, породиљско одсуство и сл.) мо-
же се примити државни службеник 
у радни однос на одређено врије- 
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ме, које траје до повратка одсутног 
државног службеника на посао.  

 
(2) Пријем у радни однос из става (1) 

овог члана врши се према одредба-
ма чланова 32. и 33. овог Закона, а у 
случају да таква могућност не пост-
оји, на захтјев органа државне слу-
жбе, Агенција врши попуну тог ра-
дног мјеста у складу са чланом 34. 
овог Закона. 

 
(3) Радни однос из става (1) овог члана 

не може прерасти у радни однос на 
неодређено вријеме.  

 
(4) Изузетно, у случају потребе да се 

хитно обезбиједи обављање посло-
ва одсутног државног службеника 
из става (1) овог члана, руководил-
ац органа државне службе може 
привремено распоредити на те по-
слове другог државног службеника 
или радно мјесто државног службе-
ника попунити на одређено врије-
ме без провођења процедуре из ст-
ава (2) овог члана, али најдуже на 
период до три мјесеца, у којем се 
мора окончати процедура из става 
(2) овог члана.  

 
ПОГЛАВЉЕ VI – УСЛОВИ РАДА,  
                        ОДСУСТВО И  ГОДИШЊИ  
                          ОДМОРИ  
 

Члан 48. 
(Прописи о раду и социјалном 

осигурању) 
 

На државног службеника и ли-
ца из члана 22. овог Закона примјењује 
се Закон о раду, други закони и колек-
тивни уговори којима се уређују права 
и обавезе из радних односа, осим ако  
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овим Законом није другачије утврђе-
но. 
 

Члан 49. 
(Одсуство и годишњи одмори) 

 
(1) Државни службеник има право на 

годишњи одмор у трајању од нај-
мање 20 радних  дана и на плаћено 
одсуство до седам радних дана у је-
дној календарској години, у складу 
са правилником којим се регулишу 
радни односи. 

  
(2) Критерије за одређивање дужине 

годишњег одмора у трајању дужем 
од одмора предвиђеног у ставу (1) 
овог члана, утврђује Влада, на при-
једлог Министарства за правосуђе,  
с тим да годишњи одмор по свим 
основама не може бити дужи од 30 
радних дана, осим ако колективн-
им уговором није другачије одре-
ђено. 

 
(3) Ако се годишњи одмор користи у 

два дијела, први дио одмора је, у 
правилу, већи од другог дијела и 
користи се у години за коју је одре-
ђен.  

 
(4) У дужину годишњег одмора не ур-

ачунавају се дани седмичног одмо-
ра (субота и недјеља) и дани држа-
вних празника и боловања, осим 
ако субота по распореду седмичног 
радног времена представља радни 
дан.  

 
Члан 50. 

(Неплаћено одсуство) 
 
(1) Државном службенику може се од-

обрити неплаћено одсуство до 30  



Број 3 – страна 328 
 
 
дана у календарској години у слу-
чајевима:  
 

a) за припремање и полагање исп-
ита 

б)   за судјеловање у стручним сем- 
       инарима 
ц)   за градњу и поправку куће или  
      стана 
д)  за његу члана породице 
е)  за судјеловање на културним,  

спортским сусретима и другим 
сличним случајевима 

 
(2) Дужина одсуства из става (1) овог 

члана за поједине случајеве уређује 
се правилником о радним односи-
ма органа државне службе. 

 
(3) Уколико у органу државне службе 

истог нивоа власти раде два или 
више државних службеника члано-
ва заједничког домаћинства, непла-
ћено одсуство из става (1) овог мо-
же се одобрити само једном држав-
ном службенику. 

 
(4) Одсуство из става (1) овог члана мо-

же се одобрити само под условом 
ако одсуство државног службеника 
с посла неће утицати на благоврем-
ено обављање службених послова. 

 
(5) Изузетно, државном службенику у 

органу државне службе може се 
одобрити неплаћено одсуство у тр-
ајању дужем од 30 дана у сљедећим 
случајевима:  
 

a) боравак у иноземству ради сп-
ајања породице, ако брачни др-
уг државног службеника бора-
ви у иноземству по основу одл-
уке надлежне институције Бос-
не и Херцеговине или надлежн- 
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ог органа Федерације Босне и 
Херцеговине;  

б)  школовања које није обухваћено  
организираним облицима обу-
ке, коју проводе органи и инсти-
туције у Федерацији, односно у 
Босни и Херцеговини, а које до-
приноси укупном усавршавању 
државног службеника у обавља-
њу послова из дјелокруга органа 
државне службе.  

 
(6) Одсуство из става (5) тачка а) овог 

члана не може трајати дуже од че-
тири године, а одсуство из става (5) 
тачка б) овог члана не може трајати 
дуже од двије године. 

  
(7) За вријеме одсуства с рада, у скла-

ду са ставовима (1) и (5) овог члана, 
права и обавезе државног службе-
ника, која се стичу на раду и по ос-
нову рада мирују.  

 
Члан 51. 

(Стручно образовање 
 и усавршавање) 

 
(1) Државни службеници су обавезни 

да непрестано раде на свом стручн-
ом усавршавању и оспособљавању.  

 
(2) Државни службеник има право и 

обавезу да учествује на организова-
ним савјетовањима и другим обл-
ицима образовних активности.  

 
(3) О учествовању државних службен-

ика на савјетовањима и другим об-
лицима стручног усавршавања и 
оспособљавања одлучује руководи-
лац органа државне службе, воде-
ћи при томе рачуна о подједнаком 
учествовању свих државних служ- 
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беника.  

 
(4) Влада својим актом, на усаглашен  

приједлог Министарства за право-
суђе и Агенције, уређује облике об-
авезног годишњег стручног усавр-
шавања и оспособљавања државн-
их службеника, одређује начин ре-
ализације те обуке, критерије за из-
вођаче обуке, начин финансирања 
и друга питања која се односе на 
организацију и спровођење обуке. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ VII - ПРЕСТАНАК  
                                  РАДНОГ ОДНОСА  
 

Члан 52. 
(Престанак радног односа  

државног службеника) 
 

Државном службенику  преста-
је радни однос у органу државне слу-
жбе у сљедећим случајевима:  
 

a) добровољно иступање из држа-
вне службе;  

б)   испуњавање законских година  
живота за пензионисање, одно-
сно навршавање 40 година ста-
жа осигурања;  

ц)   губитак држављанства Босне и  
       Херцеговине;  
д)   стицање држављанства друге  

државе супротно Уставу и зако-
нима Босне и Херцеговине;  

е)   прекобројност;  
ф) одбијање полагања заклетве вје- 

рности и/или потписивања тек-
ста заклетве вјерности;  

г)   незадовољавајућег пробног пер- 
      иода;  
х) двије узастопно негативне оцјене  
     рада;  

      и) изречена дисциплинска мјера  
    престанка радног односа у др- 
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жавној служби;  

ј)    предаја докумената или изјава  
током поступка подношења пр-
ијава за пријем у државну служ-
бу, за које се касније утврди да 
су лажни; 

к)   и у другим случајевима утврђе- 
ним Законом о раду и другим 
законима.  

 
Члан 53. 

(Поступак за престанак радног 
односа) 

 
(1) Државног службеника разрјешава 

руководилац органа државне 
службе.  

 
(2) Државни службеник из става (1) ов-

ог члана може, у року од 15 дана од 
дана пријема рјешења  о разрјеше-
њу, поднијети жалбу Одбору за жа-
лбе.  

 
(3) Жалба одлаже извршење одлуке о 

разрјешењу, изузев у случају из чл-
ана 52. тачка б) овог Закона. 

  
Члан 54. 

(Отпремнина) 
 

Државни службеник који изгу-
би статус дружавног службеника због 
прекобројности, остварује право на от-
премнину, у складу са законом.  
 
 
ПОГЛАВЉЕ VIII  
 - ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ,  
   КРИВИЧНИ ПОСТУПАК,  
   ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНУ     
   ШТЕТУ И МЕДИЈАЦИЈА  
 

Члан 55. 
(Дисциплинска одговорност) 

 
(1) Државни службеник одговара дис- 
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циплински за учињене повреде сл-
ужбене дужности утврђене овим 
Законом, настале као резултат ње-
гове кривице.  

 
(2) Повреде службене дужности могу 

бити лаке и тешке. 
 

(3) Лаке повреде службене дужности 
су: 
 

a) кашњење на посао или ранији 
одлазак са посла без одобрења, 
мјесечно највише два пута;  

б)   напуштање посла у току радног  
времена, без одобрења надређе-
ног службеника или из неопра-
вданих разлога;  

ц)  неуредно чување списа, подата- 
ка или друге повјерене докуме-
нтације;  

д)   необавјештавање руководиоца 
или другог одговорног лица у 
органу државне службе о спри-
јечености доласка на посао ду-
же од једног дана, без оправда-
них разлога;  

е) непрописно руковање уређајима  
или опремом које службеник ко-
ристи у обављању дужности.  

 
(4) Тешке повреде службене дужности 

су:  
 

a) извршење радњи које предста-
вљају кривично дјело против 
службене дужности или друго 
кривично дјело, односно прекр-
шај, којим се наноси штета уг-
леду државне службе, што чини 
државног службеника неподоб-
ним за рад у државној служби; 

б)   одавање државне и службене  
      тајне;  
ц)   злоупотреба и прекорачења сл- 
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ужбених овлаштења или бавље-
ње послом у органу државне 
службе за који није овлаштен;  

д)   неизвршавање или несавјесно и  
немарно вршење повјерених 
послова и задатака;  

е)  такво понашање којим се онемо- 
гућава или отежава грађанима 
или другим лицима да оствару-
ју своја права у поступцима пр-
ед органима државне службе;  

ф) бављење активностима или рад- 
ом који су неспојиви са дужнос-
тима државног службеника из 
члана 26. овог Закона; 

г) проузроковање веће материјалне  
штете намјерно или из крајње 
непажње; 

х)  неоправдан изостанак с посла  
два дана узастопно или до пет 
дана током једног мјесеца;  

и)  кршење правила радне дисцип- 
лине у државној служби, утвр-
ђених у Етичком кодексу; 

 ј)   неблаговремено, неуредно и не- 
одговорно извршење повјерен-
их послова и задатака у држав-
ној служби;  

к)  непримјерно понашање према  
грађанима, сарадницима и дру-
гим лицима у вршењу државне 
службе;  

л)  учестало вршење лакших повре- 
     да службене дужности.  

 
(5) Одговорност за извршење кривич-

ног дјела и прекршаја не искључује 
дисциплинску одговорност држав-
ног службеника, под условом да та-
кво дјело истовремено представља 
повреду службене дужности. 

  
(6) Влада, на приједлог Министарства  

за правосуђе, уз учешће синдиката,  
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доноси подзаконски акт којим се 
уређују правила дисциплинског 
поступка, садржај захтјева за покре-
тање дисциплинског поступка, ро-
кови застаре и друга питања од зн-
ачаја за дисциплинску одговорност 
државног службеника.  

 
Члан 56. 

(Дисциплинске мјере  
и дисциплинске казне) 

 
(1) За почињене повреде службене 

дужности из члана 55. овог Закона 
државном службенику се могу 
изрећи сљедеће дисциплинске 
мјере и дисциплинске казне: 
 

a) За лаке повреде службене дуж-
ности изричу се дисциплинске 
мјере:  

 

1) опомена,  
2) писмена опомена,  
3) умањење основне плате др- 

жавног службеника  до 10% за 
период до три мјесеца; 

 
       б)  За тешке повреде службене ду- 

жности изричу се дисциплинс-
ке казне: 

  

1) суспензија права учешћа на  
интерном огласу и јавном ко-
нкурсу за државне службени-
ке у периоду од највише дв-
ије године, 

2) новчана казна до 30% од мје- 
сечне плате државног служб-
еника, за период до шест мје-
сеци,  

3) премјештај на ниже радно мј- 
    есто из члана 10. овог Закона,  
4) престанак државне службе.  

 
(2) Изречене мјере и казне из дисцип- 
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линског поступка се евидентирају 
у персоналном досијеу државног 
службеника.  

 
Члан 57. 

(Дисциплински поступак) 
 
(1) Дисциплински поступак против 

лица члана 9. став (2) покреће орг-
ан који га је именовао на ту фун-
кцију, а дисциплински поступак 
против државног службеника из 
члана 10. став (1) тачка а) покреће 
Влада, градоначелник  односно на-
челник. Дисциплински поступак 
против државног службеника из 
члана 10. став (1) тачке од б) до и) 
покреће руководилац органа држа-
вне службе или државни службе-
ник којег он овласти.  

 
(2) Дисциплински поступак против 

државног службеника за лаку пов-
реду службене дужности проводи 
и изриче дисциплинске мјере ру-
ководилац органа из става (1) овог 
члана или лице које он овласти. 

 
(3) Дисциплински поступак за тешку 

повреду службене дужности прово-
ди дисциплинска комисија и изри-
че дисциплинске казне.  

 
Члан 58. 

(Дисциплинска комисија) 
 
(1) Дисциплинска комисија је посебан 

дисциплински орган основан у ск-
ладу са подзаконским прописом из 
члана 55. став (6) овог Закона.  

 
(2) Предсједника и чланове дисципли-

нске комисије именује Влада, гра-
доначелник,  односно начелник  на 
период од двије године.  
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(3) Дисциплинска комисија има најма-

ње три члана и, према потреби, ис-
то толико замјеника, од којих се је-
дан члан и један замјеник именује 
на приједлог синдиката. 
 

(4) Влада подзаконским актом из чла-
на 55. став (6) овог Закона пропису-
је посебне услове које морају исп-
уњавати чланови дисциплинске 
комисије и начин и поступак њи-
ховог именовања те друга питања 
битна за статус и рад дисциплинс-
ке комисије.  

 
(5) Члановима дисциплинске комиси-

је припада право на новчану нак-
наду за рад у дисциплинској коми-
сији у висини утврђеној актом Вла-
де.  

 
Члан 59. 

(Поступак пред дисциплинском 
комисијом) 

 
(1) Дисциплинска комисија проводи 

поступак утврђивања дисциплинс-
ке одговорности државних службе-
ника за теже повреде службене ду-
жности у складу са правилима ди-
сциплинског поступка утврђеним 
подзаконским атком из члана 55. 
став (6) овог Закона.  

 
(2) Дисциплинска комисија током по-

ступка прибавља мишљење меди-
јатора државне управе о поднесен-
ој дисциплинској пријави.  

 
(3) Против одлуке Дисциплинске ком-

исије државни службеник има пра-
во жалбе Одбору за жалбе у року 
од 15 дана од дана пријема рјеше-
ња.  

06. фебруар/вељача 2018. 
 

 
(4) Коначну одлуку донесену у дисци-

плинском поступку извршава Вла-
да, градоначелник односно начел-
ник за државног службеника из чл-
ана 10. став (1) тачка а), а за држа-
вног службеника из члана 10. став 
(1) тачка б) до и) руководилац орг-
ана државне службе. 

 
(5) Коначну одлуку донесену у дисци-

плинском поступку за лица из чла-
на 9. став (2) овог Закона извршава 
орган који је именовало лице лице 
из члана 9. став (2), на начин утвр-
ђен у пропису из члана 55. став (6) 
овог Закона. 

 
(6) Дисциплинска комисија примјерак 

коначног рјешења доставља Агенц-
ији.  

 
Члан 60. 

(Кривични поступак) 
 
(1) У случају да се против државног 

службеника покрене кривични по-
ступак на основу истих чињеница 
које су предвиђене за дисциплинс-
ку одговорност из члана 55. овог 
Закона, дисциплински поступак се 
обуставља до окончања кривичног 
поступка. 

  
(2) Ако се државни службеник у кри-

вичном поступку ослободи одгово-
рности:  

 

a) враћа се на своје раније радно 
мјесто и његов лични досије не 
смије садржавати информације 
о кривичном поступку и/или 
превентивној суспензији у вези 
с тим поступком;  

б)   дисциплинске мјере се не могу  
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подузети на основу истих чињ-
еница по којима је државни сл-
ужбеник ослобођен у кривичн-
ом поступку.  

 
(3) Ако се оптужба за кривично дјело 

против државног службеника одб-
ије, дисциплински поступак се мо-
же подузети на основу истих чиње-
ница, у складу са чланом 55. овог 
Закона. 

 
(4) Ако се државни службеник против 

којег је покренут кривични посту-
пак, прогласи кривим и осуди, у 
том случају чињенице које је утв-
рдио надлежни суд обавезују орган 
државне службе, односно дисцип-
линску комисију која води дисцип-
лински поступак против државног 
службеника.  

 
Члан 61. 

(Превентивна суспензија  
по основу кривичног поступка) 

 
(1) Ако се против државног службе-

ника покрене кривични поступ-
ак,  руководилац органа држав-
не службе дужан је државног сл-
ужбеника одмах суспендовати у 
случају кад се: 
 

a) против државног службеника 
покрене кривични поступак за 
кривично дјело почињено у об-
ављању службене дужности,  

б)   државни службеник налази у  
      притвору.  

 
(2) Руководилац органа државне сл-

ужбе може суспендовати држав-
ног службеника у случају када је:  
 

a) против државног службеника  
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покренут кривични поступак за 
кривично дјело за које се може 
изрећи казна затвора од најма-
ње пет година;  

б)   државни службеник затечен у  
извршењу кривичног дјела за 

које се може изрећи казна затво-
ра у трајању од најмање пет го-
дина или  

       ц)  постоје докази који указују на  
             извршење кривичног дјела.  
 
(3) У случају превентивне суспензи-

је, државни службеник који је су-
спендован прима пуни износ пл-
ате.  

 
Члан 62. 

(Превентивна суспензија  
по основу дисциплинског поступка) 

 
(1) Државни службеник ће бити сус-

пендован ако је против њега пок-
ренут дисциплински поступак зб-
ог повреде службене дужности за 
коју је предвиђена дисциплинска 
казна престанка државне службе, 
ако би његово задржавање на пос-
лу могло штетити интересима сл-
ужбе.  

 
(2) Рјешење о суспензији доноси ру-

ководилац органа државне служ-
бе по службеној дужности.  

 
(3) Суспензија траје до окончања ди-

сциплинског поступка, за које вр-
ијеме државни службеник прима 
пуни износ плате.  

 
Члан 63. 

(Одговорност за материјалну штету) 
 
(1) Државни службеник је дужан на- 
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докнадити материјалну штету ко-
ју у обављању државне службе уч-
ини намјерно или крајњом непа-
жњом.  

 
(2) Постојање штете, њезину висину 

и околности под којима је штета 
учињена, односно кривицу држа-
вног службеника за учињену ште-
ту утврђује комисија коју рјешењ-
ем именује руководилац органа 
државне службе. О обављању тих 
послова комисија саставља запис-
ник.  

 
(3) На основу записника из става (2) 

овог члана, руководилац органа 
државне службе доноси рјешење 
о накнади штете којим се утврђује 
висина штете, рок и начин исп-
лате штете.  

 
(4) Против рјешења о накнади штете 

из става (3) овог члана државни 
службеник има право уложити 
жалбу Одбору за жалбе у року од 
15 дана од дана пријема рјешења.  

 
(5) Штету коју државни службеник 

учини грађанима или правним 
лицима или органу државне слу-
жбе својим незаконитим или неп-
равилним радом у обављању др-
жавне службе надокнађује орган 
државне управе чији је државни 
службеник учинио штету.  

 
(6) Орган државне управе има право 

регреса исплаћене штете од држа-
вног службеника.  

 
(7) Орган државне управе обвезан је 

надокнадити штету државном сл-
ужбенику коју он претрпи у слу- 
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жби или у вези са службом, по оп-
штим прописима о одговорности 
за штету.  

 
(8) Ако државни службеник одбије 

надокнадити штету утврђену у 
рјешењу из става (3) овог члана, 
руководилац органа државне слу-
жбе покреће поступак за накнаду 
штете пред надлежним судом.  

 
Члан 64. 

(Медијатор државне службе) 
 
(1) Медијатор државне службе помаже 

у провођењу и поштивању правил-
не примјене овог Закона и других 
прописа и дјелује као посредник 
код руководиоца органа државне 
службе у свим питањима која се од-
носе на радно-правни статус држа-
вног службеника.  

 
(2) Сви државни службеници органа 

државне службе, у сарадњи са син-
дикатом гдје је синдикат организо-
ван, бирају на мјесто медијатора 
државне службе једног државног 
службеника.  

 
(3) Два или више органа државне слу-

жбе могу изабрати заједничког ме-
дијатора државне службе.  

 
(4) Медијатор државне службе не мо-

же бити лице из члана 9. став (2) 
овог Закона.  

 
(5) Избор медијатора државне службе 

потврђује Агенција.  
 
(6) Критерије за избор медијатора др-

жавне службе, садржај послова и 
начин рада, услове рада, мандат и  



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
друга питања од значаја за рад ме-
дијатора државне службе, уређује 
Влада, на усаглашен приједлог Ми-
нистарства за правосуђе и синди-
ката.  

 
 
ПОГЛАВЉЕ  IX  
– РУКОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОМ  
   СЛУЖБОМ  
 

Члан 65. 
(Смјернице вођења кадровске 

политике) 
 

Влада, Градско односно  општи-
нско вијеће утврђују опште смјернице 
за вођење кадровске политике у орга-
нима државне службе и о томе могу 
доносити одговарајуће акте, у складу с 
овим Законом.  
 

Члан 66. 
(Сарадња са Агенцијом) 

 
(1) Руководилац органа државне слу-

жбе задужен је за провођење одре-
даба овог Закона, осигурава управ-
љање особљем органа државне слу-
жбе, води личне административне 
досијее за сваког државног службе-
ника и осигурава да сваки државни 
службеник који обавља дужности у 
органу државне службе има несме-
тан приступ свом административ-
ном досијеу.  

 
(2) У руковођењу органима државне 

службе, руководиоцу органа држа-
вне службе помажу секретар орга-
на државне службе и помоћник ру-
ководиоца органа државне службе.  

 
(3) Руководилац органа државне слу- 

жбе у извршавању послова из става 
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 (1) овог члана усклађује своје акти-
вности и сарађује са Агенцијом.  

 
 
ПОГЛАВЉЕ  X  
– АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ  
   СЛУЖБУ И ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ  
 

Члан 67. 
(Агенција за државну службу) 

 
На основу принципа утврђених 

у члану 8. овог Закона, уз писмену саг-
ласност Агенције, односно надлежног 
органа Федерације Босне и Херцегови-
не, овим Законом повјерава се: прово-
ђење процедура запошљавања држав-
них службеника, организација и реа-
лизација обуке државних службеника, 
организација едукације кандидата за 
полагање испита који представља усл-
ов за рад у органима државне службе 
Кантона, Града  и  општина, Агенцији 
за државну службу Федерације Босне 
и Херцеговине.  
 

Члан 68. 
(Сарадња са Агенцијом) 

 
(1) Органи државне службе Кантона, 

Града и општина остварују сарад-
њу са Агенцијом, нарочито у погл-
еду планирања и провођења стру-
чног усавршавања и оспособљава-
ња државних службеника, у орга-
низирању и провођењу обуке пре-
ма пропису из члана 51. став (4) ов-
ог Закона.  

 
(2) Министарство за правосуђе, надле-

жни орган  Града односно  општи-
не, врши надзор над правилним 
провођењем обуке и стручног осп- 
особљавања државних службеника.  
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(3) На захтјев установа и других пра-

вних лица која врше јавна овлаш-
тења у Кантону, која су им повјере-
на законом, Агенција обавља посл-
ове стручног усавршавања и оспо-
собљавања службеника тих правн-
их лица, на начин прописан одред-
бама става (1) овог члана.  

 
(4) Министарство за правосуђе  доста-

вља Влади годишњи извјештај о ст-
ању кадрова државне службе у орг-
анима државне службе, а надлеж-
ни орган Града, односно општине, 
извјештај доставља градоначелни-
ку, односно начелнику.  

 
Члан 69. 

(Одбор државне службе за жалбе) 
 

На основу принципа утврђених 
у члану 8. овог Закона, уз писмену саг-
ласност Одбора за жалбе, односно на-
длежног органа Федерације Босне и 
Херцеговине, овим Законом повјерава 
се Одбору државне службе за жалбе 
Федерације Босне и Херцеговине, да у 
другом степену одлучује о свим жал-
бама које се изјаве на рјешења руково-
диоца органа државне службе, градо-
начелника, односно начелника и о жа-
лбама које се изјаве на одлуке дисци-
плинске комисије, у складу са законом, 
подзаконским прописима, општим ак-
тима и колективним уговором.  
 
 
ПОГЛАВЉЕ  XI  
– ИЗВРШЕЊЕ И ПРИМЈЕНА ЗАКОНА    
   И НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ  
   ОВОГ ЗАКОНА  
 

Члан 70. 
(Праћење извршења Закона) 

 
(1) Влада, градоначелник односно на- 
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челник, најмање једном у шест мје-
сеци разматрају извјештај о прово-
ђењу овог Закона и доносе мјере за 
унапређење стања у државној слу-
жби.  

 
(2) Влада, градоначелник односно  на-

челник, на крају сваке године, а и 
раније према потреби, достављају 
Скупштини Кантона, Градском и  
општинском вијећу, извјештај о ст-
ању у државној служби у Кантону, 
Граду, односно  општини.  

 
Члан 71. 

(Примјена Закона на друге органе  
и службе) 

 
Одредбе овог Закона које се од-

носе на државне службенике у органи-
ма државне службе сходно се примјењ-
ују и на државне службенике који тај 
статус имају у: стручним и другим сл-
ужбама органа законодавне и предста-
вничке власти; органима извршне вла-
сти; органима судске власти; тужилаш-
тву и правобранилаштвима, ако посеб-
ним законом није другачије одређено. 
 
ПОГЛАВЉЕ XII–УПРАВНИ НАДЗОР  
                           И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 72. 
(Управни надзор) 

 
Управни надзор над примјеном 

овог Закона обавља Министарство за 
правосуђе путем  управне инспекције.  
 

Члан 73. 
(Казнене одредбе) 

 
- Новчаном казном у износу од 

10.000,00 КМ до 30.000,00КМ казни- 
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ће се за прекршај правно лице – по-
слодавац или фирма која у року од 
двије године од дана разрјешења 
дужности државног службеника за-
посли или исплати било какву нак-
наду државном службеникукоји је 
над истим послодавцем или фирм-
ом проводио редован надзор (члан 
26. став (1) тачка б). 

 
- Новчаном казном у износу од 

1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће 
се за прекршај физичко лице у пр-
авном лицу као и физичко лице – 
самостални привредник (обртник) 
за прекршај из става (1) овог члана. 

 
- Новчаном казном у износу од 

500,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће 
се за прекршај лице које се у року 
од двије године од дана разрјеше-
ња дужности државног службени-
ка запосли или прими било какву 
накнаду од послодавца или фирме 
над чијим радом је проводио редо-
ван надзор (члан 26. став (1) тачка 
б)). 

 
- Новчаном казном у износу од 

500,00 Км до 2.000,00КМ казниће се 
за прекршај државни службеник 
који обавља додатну активност за 
коју се плаћа накнада супротно по-
дзаконским актима и коју није од-
обрио руководилац институције 
(члан 26. став (1) тачка а)). 

 
Новчаном казном у износу од 
500,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће 
се за прекршај државни службеник 
који је члан управних и других ор-
гана политичке странке или уколи-
ко слиједи инструкције политичк- 
их странака (члан 26. став (1) тачка ц)). 
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- Новчаном казном у износу од 

500,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће 
се зта прекршај државни службе-
ник који, приликом постављења на 
радно мјесто, не предочи све инфо-
рмације о имовини којом распола-
же, односно не пријави промјене 
имовинског стања у року од 30 да-
на од дана настанка промјене (члан 
26. став (4) и (5)). 

 
- Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 

3.000,00 КМ казниће се за прекршај 
руководилац органа државне служ-
бе: 

  
a) ако не донесе рјешење за држа-

вног службеника у складу са чл-
аном 26. став (2) овог Закона; 

б)   ако не поступи по коначној од- 
луци Одбора за жалбе, у складу 
са чланом 28. став (6) овог Зако-
на; 

ц)   ако попуну упражњеног радног  
мјеста изврши супротно одред-

бама чланова од 29. до 34. овог 
Закона; 

д)   ако рјешења предвиђена овим  
       Законом не доставља Агенцији; 
е)    ако омогући рад на одређено  

вријеме од времена утврђеног  
чланом 47. став (4) овог Закона. 

 
ПОГЛАВЉЕ XIII–ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 74. 
(Доношење закона  

и подзаконских аката) 
 
(1) У року од шест мјесеци од дана ст-

упања на снагу овог Закона, ускла-
диће се са овим Законом кантонал-
ни закони којим се регулише рад-
ноправни статус лица из члана 9. 
овог Закона.  
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(2) Подзаконски акти који су у супро-

тности с одредбама овог Закона, 
након ступања на снагу овог Зако-
на престају се примјењивати.  
 

(3) Федерални и кантонални подзако-
нски акти, који су на снази и прим-
јењују се на државне службенике, 
примјењиваће се и даље до донош-
ења подзаконских аката по овом 
Закону, а најдуже шест мјесеци од 
дана ступања на снагу овог Закона.  

 
(4) Надлежни органи који су овим 

Законом овлаштени за доношење 
подзаконских аката, дужни су те 
акте донијети у року од шест мје-
сеци од дана ступања на снагу овог 
Закона.  

 
(5) Руководиоци органа државне слу-

жбе, градоначелник, односно наче-
лник дужни су у року од 30 дана од 
дана доношења прописа из става 
(3) овог члана, донијети правилни-
ке о унутрашњој организацији, ус-
клађене са одредбама овог Закона 
и тих аката.  

 
Члан 75. 

(Статус затечених  
државних службеника) 

 
Државни службеници затечени 

у државној служби на мјестима из чл-
ана 9. овог Закона након ступања на 
снагу овог Закона остају на радним мј-
естима затеченим на дан ступања на 
снагу овог Закона до окончања конку-
рсне процедуре и избора лица из чла-
на 9. овог Закона, а након избора рас-
поређују се на одговарајућа радна мје-
ста своје стручне спреме, у оквиру орг-
ана државне службе, у складу са прав- 
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илницима о унутрашњој организацији  
из члана 74. став (5) овог Закона, воде-
ћи при том рачуна да се исти распо-
реде на упражњена радна мјеста виш-
ег ранга уколико постоје у правилни-
цима. 
 

Члан 76. 
(Лица именована  

на јавну функцију прије  
ступања на снагу Закона) 

 
Изузетно од одредби члана 26. 

ставови (2) и (3) овог Закона, државни 
службеници именовани на јавну фун-
кцију прије ступања на снагу овог За-
кона, а који су затечени на изабраној 
функцији приликом ступања на снагу 
овог Закона, истеком мандата могу се 
вратити на исто или друго радно мјес-
то у оквиру истог или другог органа 
државне службе у року од 30 дана од 
дана истека мандата, уколико постоји 
такво упражњено радно мјесто.  
 

Члан 77. 
(Рок за оставке на чланство у 

управном и надзорном одбору) 
 
(1) Лица из члана 22. овог Закона на 

које се односи члан 26. став (1) тач-
ка д) овог Закона дужни су у року 
30 дана од дана ступања на снагу 
овог Закона дати оставку на чланс-
тво у управном и надзорном одбо-
ру у који су именовани.  

 
(2) Руководилац органа државне слу-

жбе, градоначелник односно наче-
лник или лице које он одреди ће 
против лица из члана 22. овог Зак-
она које не поступи у складу са ста-
вом (1) овог члана покренути дис-
циплински поступак.  
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Члан 78. 
(Започети поступци) 

 
Сви поступци заснивања радн-

ог односа, престанка радног односа и 
рјешавања права и обавеза произашл-
их из радног односа државних службе-
ника, започети прије ступања на снагу 
овог Закона окончаће се по одредбама 
закона по којим су започети.  
 
ПОГЛАВЉЕ XIV–ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 79. 
(Престанак важења  
досадашњег закона) 

 
Даном ступања на снагу овог 

Закона престаје да важи Закон о преу-
зимању Закона о државној служби  у 
Федерацији Босне и Херцеговине 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 12/11 и 
13/12). 
 

Члан 80. 
(Ступање на снагу Закона) 

 
Овај Закон ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службе-
ним новинама Босанско–подрињског 
кантона Горажде”.  
 
Број:01-02-64/18          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.01.2018. године        С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р. 
 

115 
 

На основу члана 24. Устава Бос-
анско-подрињског кантона Горажде  
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, 8/98, 10/00 и 
5/03), Скупштина Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 31. редовној сј- 
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едници, одржаној 31. јануара 2018. год-
ине, д о н о с и: 
 
 

П О С Л О В Н И К 
СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде (у даљем тексту: 
Скупштина) конституише се, органи-
зује и ради у складу са Уставом Боса-
нско-подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Устав Кантона), Закон-
ом и Пословником Скупштине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Пословником Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Пословник) уређују се: 
 

- конституисање и унутрашња орга-
низација Скупштине; 

- начин рада Скупштине; 
- дужности и права посланика у Ск-

упштини; 
- јавност рада Скупштине; 
- акта Скупштине; 
- избори, именовања, потврђивања, 

смјењивања и разрјешења из над-
лежности Скупштине; 

- однос Скупштине и Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде  
(у даљем тексту: Влада); 

- однос Скупштине према политич-
ким странкама и удружењима гр-
ађана; 
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- сарадња са Градским вијећем и До-

мом народа Парламента Федера-
ције БиХ; 

- сарадња Скупштине са општинск-
им вијећима и 

- друга питања од значаја за рад Ск-
упштине. 

 
Члан 3. 

 
Ако неко питање организације 

и рада Скупштине није уређено Пос-
ловником, уредиће се закључком Ску-
пштине, на сједници.  
 

Закључак из претходног става 
примјењује се од дана доношења.  
 

Закључак из става (1) овог члана 
не може бити у супротности са наче-
лима и одредбама овог Пословника. 
 

Члан 4. 
 

Сједиште Скупштине је у Гора-
жду, Улица Маршала Тита број 13.  
 

Члан 5. 
 

Скупштина има печат у складу 
са законом.  
 

О чувању и употреби печата ст-
ара се секретар Скупштине. 
 
II -  КОНСТИТУИСАЊЕ И 
       УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
       СКУПШТИНЕ 
                                            
- Конституисање Скупштине 

  
Члан 6. 

 
Скупштина је једнодомна и  
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чине је посланици чији је број утврђен 
Уставом Кантона и законом (у смислу 
овог Пословника, “посланик” подразу-
мијева лица оба спола). 
 

Члан 7. 
   

Прва сједница новог сазива Ск-
упштине одржава се најкасније 10 дана 
након што Централна изборна коми-
сија  Босне и Херцеговине овјери и об-
јави изборне резултате. 
 

Прву сједницу Скупштине сази-
ва предсједавајући Скупштине из пре-
тходног сазива и предсједава сједниц-
ом Скупштине до избора предсједа-
вајућег у новом сазиву. 

Уколико је предсједавајући Ск-
упштине из претходног сазива сприје-
чен, прву сједницу сазива један од ње-
гових замјеника из претходног сазива.  

Уколико су предсједавајући и 
замјеници предсједавајућег Скупшти-
не из претходног сазива спријечени 
или не желе да сазову прву сједницу 
Скупштине, сједницу сазива најстари-
ји изабрани посланик у новом сазиву, 
односно онај посланик кога за сази-
вање овласти најмање једна трећина 
новоизабраних посланика. 
 

Члан 8. 
 

Предсједавајући прве сједнице 
Скупштине саопштава Скупштини 
извјештај Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине о овјери мандата 
лицима која су добила посланички 
мандат. 
 

Посланици са овјереним манда-
том преузимају права и дужности за-
једничким давањем и појединачним  
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потписивањем свечане изјаве која гла-
си: „Свечано изјављујем да ћу повјере-
ну дужност обављати савјесно, прид-
ржавати се Устава Босне и Херцегови-
не, Устава  Федерације Босне и Херце-
говине, Устава Босанско-подрињског 
кантона Горажде  и закона, залагати се 
за људска права и слободе и да ћу у св-
им приликама штитити интересе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде и 
равноправност народа и грађана који 
у њему живе“. 
 

Процедура из ставова (1) и (2) 
овог члана односи се и на посланике 
са накнадно додијељеним мандатима.  
 
 
- Клубови народа 
 

Члан 9. 
 

Након давања и потписивања 
свечане изјаве у Скупштини се оснива-
ју три клуба посланика конститутив-
них народа (у даљем тексту: клубови 
народа): 
 
Клуб посланика Бошњака; 
Клуб посланика Хрвата;  
Клуб посланика Срба. 
 

Ако у Скупштини нема изаб-
раних представника неког од консти-
тутивних народа, клуб тог народа не-
ће бити основан.  
 

Сваки клуб народа бира пред-
сједника, а може изабрати и замјеника 
предсједника, који руководе клубом и 
усклађују његов рад. 
  

Пословником о раду клубова 
народа сваки ће клуб уредити начин 
свога рада. 
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Пословник клуба народа мора 

бити у сагласности са одредбама овог 
Пословника. 
 

Члан 10. 
 

Сваки клуб народа бира и пре-
длаже међу својим члановима једног 
кандидата за мјесто предсједавајућег 
или замјеника предсједавајућег Скуп-
штине. 
  

Скупштина гласањем поједина-
чно потврђује избор кандидата и то 
надполовичном већином од укупног 
броја посланика у Скупштини.  
 

Три кандидата чији је избор по-
тврдила Скупштина између себе одлу-
чују ко ће бити предсједавајући Скуп-
штине и одлуку саопштавају Скупш-
тини.  
 

Ако у Скупштини нема посла-
ника, односно клуба неког од консти-
тутивних народа, мјесто замјеника пр-
едсједавајућег Скупштине из тог кон-
ститутивног народа остаје упражњено.  
 

Члан 11. 
 

Предсједавајући и његови зам-
јеници имају право дати оставку на мј-
есто предсједавајућег, односно замјен-
ика предсједавајућег Скупштине. 
 

Предсједавајући Скупштине и 
његови замјеници могу бити смије-
њени или разријешени прије истека 
мандата, на приједлог клуба народа 
којем припадају уз образложење. 
 

У случају да предсједавајући 
Скупштине није у могућности да вр- 
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ши своју функцију или да поднесе ос-
тавку, замјеници предсједавајућег пре-
длажу Скупштини једног између себе 
који ће предсједавати Скупштином до 
избора новог предсједавајућег.  
 
 
- Предсједавајући Скупштине 
 

Члан 12. 
 

Предсједавајући Скупштине 
има право и дужност да:  
 
- представља и заступа Скупштину у 

земљи и иностранству;  
- именује кандидата за премијера 

Кантона;  
- учествује у припремама, сазива и 

води сједнице Скупштине; 
- учествује у припремама, сазива и 

води сједнице Колегија;  
- иницира стављање на дневни ред 

сједница Скупштине, Колегија и 
радних тијела питања из надлеж-
ности Скупштине;  

- осигурава поштивање начела и од-
редби Пословника, сталних радних 
тијела Скупштине и Колегија; 

- осигурава реализовање права и ду-
жности клубова народа и клубова 
политичких странака током прип-
реме и одржавања сједница Скуп-
штине и Колегија; 

- осигурава реализовање права и ду-
жности посланика у припреми сј-
едница Скупштине и Колегија, као 
и током сједница;  

- води сједнице у складу са принци-
пима демократског парламентари-
зма и одредбама Пословника;  

- потписује акта усвојена од Скупш-
тине. 
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Члан 13. 

 
Предсједавајући Скупштине у 

обављању својих дужности обавља ре-
довне консултације са својим замјени-
цима.  
 
 
- Замјеници предсједавајућег Ску-

пштине 
 

Члан 14. 
 

Замјеници предсједавајућег суд-
јелују у раду Колегија Скупштине и 
замјењују предсједавајућег у случају 
његове одсутности или спријечености.  
 

Замјеници предсједавајућег ће 
се договорити о поретку, односно ре-
дослиједу замјењивања.  
 

Током сједнице Скупштине, пр-
едсједавајући може једном од замјени-
ка предсједавајућег препустити вође-
ње сједнице или дијела сједнице. 
 
 
- Секретар Скупштине 
 

Члан 15. 
 
Скупштина има секретара.  
 

Секретар се стара о осигурању 
услова за рад Скупштине, Колегија и 
радних тијела Скупштине и учествује 
у њиховом раду, стара се о реализаци-
ји послова и задатака у вези са сједни-
цама те обавља друге послове утврђе-
не Пословником, односно послове које 
му повјери Скупштина, а нарочито сљ-
едеће: 
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- стара се о правилности и процеду-

ралној законитости рада Скупшти-
не и њених радних тијела и даје 
тумачење Пословника у спорним 
ситуацијама, 

- стара се о остваривању права и ду-
жности посланика и обезбјеђује ус-
лове за рад клубова посланика,  

- учествује у припремању сједница 
Скупштине; 

- прима иницијативе и приједлоге 
упућене Скупштини и даје их на 
даљу обраду надлежним органима 
и службама,  

- стара се о правно-техничкој обради 
аката усвојених на сједници Скуп-
штине, благовременом објављива-
њу прописа и других аката које је 
донијела Скупштина и о доставља-
њу закључака и посланичких пита-
ња Влади, надлежним министар-
ствима, надлежним органима и ор-
ганизацијама,  

- руководи Стручном службом Ску-
пштине (у даљем тексту: Служба),  

- утврђује унутрашњу организацију 
Службе уз сагласност Комисије за 
буџет, финансије и администрати-
вна питања, 

- планира и извршава финансијски 
план за рад Скупштине и њених 
радних тијела,  

- врши и друге послове утврђене Ус-
тавом Кантона, овим Пословником 
и Одлуком о организацији и дје-
локругу Службе. 

 
У случају да је секретар спри-

јечен у вршењу своје дужности, замје-
њује га стручно лице из Стручне служ-
бе Скупштине, које својом одлуком од-
реди Скупштина. 
 

За свој рад и рад Службе секре- 
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тар је одговоран Скупштини.  
 
 
- Колегиј Скупштине 
 

Члан 16. 
 

С циљем унапређења ефикасн-
ости и усклађивања рада, Скупштина 
успоставља Колегиј Скупштине (у да-
љњем тексту: Колегиј), којег чине: 
 

a) предсједавајући и замјеници 
предсједавајућег Скупштине; 

б)   предсједници клубова послани- 
       ка заступљених у Скупштини. 

 
Члан 17. 

 
У оквиру својих права и дуж-

ности, Колегиј:  
 
- утврђује приједлог Програма рада 

Скупштине;  
- осигурава реализовање права и 

дужности посланика за покретање 
иницијатива за дјеловање Скупш-
тине и укупно обављање њихове 
функције и улоге;  

- осигурава сарадњу са клубовима 
народа и клубовима политичких 
странака и између њих;  

- координира рад радних тијела Ск-
упштине и сарадњу Скупштине;  

- осигурава реализовање права и ду-
жности Скупштине према преми-
јеру Кантона (у даљем тексту: пр-
емијер) и Влади;  

- руководи и координира активнос-
тима у припреми сједница Скуп-
штине;  

- руководи и координира активнос-
тима у припреми дневног реда сј-
едница Скупштине;  

- утврђује приједлог дневног реда за  
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сједнице Скупштине. 

 
Члан 18. 

 
Колегиј ради у сједницама. 

  
Кворум на сједници Колегија 

постоји, ако сједници присуствује већ-
ина од укупног броја чланова Колеги-
ја. 
 

Колегиј одлуке доноси већином 
гласова од укупног броја чланова Ко-
легија. 
 

Сједнице Колегија одржавају се 
по потреби, а најмање једанпут између 
два засједања Скупштине.  
 

Сједнице Колегија сазива и во-
ди предсједавајући Скупштине, а у сл-
учају његове спријечености, један од 
његових замјеника, према договору из-
међу њих. 
  

Сједницама Колегија, прилик-
ом разматрања материјала за сједницу 
Скупштине, присуствује премијер или 
овлаштени представник предлагача.  
 

Сједницама Колегија, по позиву 
предсједавајућег или на властити зах-
тјев, могу присуствовати посланици 
без права одлучивања. 
  

Обавијест о одржавању сједни-
це Колегија доставља се члановима Ко-
легија најкасније три дана прије одр-
жавања сједнице Колегија, осим у изу-
зетним ситуацијама када се могу при-
мијенити и краћи рокови. 
 

Члан 19. 
 

Сједнице Колегија имају цјелов- 
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ит тонски запис. На сједницама Коле-
гија води се скраћени записник.  
 

Секретар Скупштине одговор-
ан је за вођење записника на сједни-
цама Колегија.  
 

Сједнице Колегија су у правилу 
јавне. 
 
 
- Клубови посланика  

 
Члан 20. 

 
У Скупштини се формирају кл-

убови посланика политичких страна-
ка, коалиција и независних кандидата 
(у даљњем тексту: клубови посланика), 
ради олакшања рада Скупштине и ун-
апређења међустраначке парламента-
рне сарадње.  
 

Клубови посланика формирају 
се као механизам дјеловања посланика 
и политичких странака у Скупштини.  
 

Клуб може формирати полити-
чка странка са најмање два посланика 
у Скупштини.  
 

Клуб може формирати коали-
ција са најмање два посланика у Ску-
пштини.  
 

Посланици двије или више пол-
итичких странака које у Скупштини 
имају најмање једног изабраног посла-
ника, као и независни посланици, мо-
гу формирати заједнички клуб.  
 

Клубови посланика имају пред-
сједника и замјеника предсједника ко-
ји представљају клуб, руководе његов- 
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им радом и организују рад клуба у 
складу са потребама Скупштине. 
 

Члан 21. 
 

Финансирање политичких стр-
анака заступљених у Скупштини вр-
ши се у складу са Законом о финан-
сирању политичких партија БиХ у ок-
виру средстава предвиђених Буџетом.  
 
 Радна тијела Скупштине  
 
 
- Опште одредбе 

 
Члан 22. 

 
Ради олакшања рада и унапре-

ђења ефикасности и ефективности ук-
упног скупштинског рада, Скупштина 
образује своја стална, повремена и пр-
ивремена радна тијела. 
  

Радна тијела формирају се иск-
ључиво за разматрање питања из над-
лежности Скупштине, за разматрање и 
давање мишљења и приједлога на на-
црте и приједлоге закона и других ак-
ата које Скупштина доноси.  
 

Члан 23. 
 

Радна тијела дају мишљења, по-
дносе приједлоге и извјештавају Скуп-
штину о питањима из свог дјелокруга.  
 

Радна тијела доносе одлуке са-
мо о питањима у складу са овим Посл-
овником или за која их овласти Скуп-
штина.  
 

Сва радна тијела образују се у 
складу са овим Пословником и на ос- 
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нову одлука Скупштине. 
 

Члан 24. 
 

Стална радна тијела образују се 
пропорционално страначком саставу 
Скупштине. 
 

Приједлоге за чланове сталних 
радних тијела подносе клубови посла-
ника.  
 

Посланик мора бити члан најм-
ање два стална радна тијела.  
 

Члан 25. 
 

Стална радна тијела у свом сас-
таву могу имати чланове који нису по-
сланици, а који представљају релева-
нтне стручњаке из области која је у на-
длежности радног тијела.  
 

Вањски члан радног тијела мо-
же бити и лице – представник органи-
зације или институције релевантне за 
питања у надлежности тијела, а пре-
дложено од институције. 
 

Укупан број чланова сталног 
радног тијела не може бити већи од 5.  
 

Вањски чланови не могу бити 
предсједници комисија. 

 
Члан 26. 

 
Стална радна тијела имају оба-

везу да разматрају питања из своје над-
лежности која су на дневном реду на-
редног засједања Скупштине и о томе 
поднесу извјештај на скупштинском 
засједању. 
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Стална радна тијела разматрају  
питања из своје надлежности по нало-
гу Скупштине или властитој иници-
јативи.  
 

Стална радна тијела воде запис-
ник о својим сједницама.  

Стална радна тијела редовно 
извјештавају Скупштину о свом раду и 
једном годишње подносе Скупштини 
информацију о том раду, о којој се из-
јашњава Скупштина. 
 

Члан 27. 
 

Повремена радна тијела разма-
трају питања из надлежности Скупш-
тине која нису континуирано предмет 
скупштинске расправе или одлучива-
ња.  
 

Повремена радна тијела имају 
стално чланство, а састају се по иска-
заној потреби коју утврђује Скупшти-
на.  
 

Чланови повремених радних 
тијела бирају се између посланика и 
одражавају скупштински састав.  
 

Повремена радна тијела воде 
записник о својим сједницама. 
 

Повремено радно тијело може 
имати до 5 чланова. 
 

Члан 28. 
 

Привремено радно тијело Ску-
пштине формира се у сврху надзора 
или испитивања стања везаног искљу-
чиво за питања у надлежности Скупш-
тине.  
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Иницијативу за оснивање прив-

ременог радног тијела Скупштини по-
дноси Колегиј или најмање 1/3 од ук-
упног броја посланика.  
 

Иницијатива мора садржавати 
прецизно дефинисано питање које ће 
бити под надзором или предмет испи-
тивања стања од привременог радног 
тијела. 
 

Члан 29. 
 

Привремено радно тијело може 
бити установљено искључиво на осно-
ву одлуке Скупштине донесене већин-
ом гласова од укупног броја послани-
ка. 
 

Одлука о оснивању привремен-
ог радног тијела за надзор или испи-
тивање стања мора садржавати: састав 
тијела, прецизно наведено подручје 
дјеловања, дужину мандата привреме-
ног тијела и овлаштења која тијело до-
бија од Скупштине.  
 

Привремено радно тијело не 
може имати мандат дужи од годину 
дана од дана доношења одлуке о осни-
вању.  
 

Мандат привременог радног 
тијела не може прелазити временски 
оквир мандата Скупштине.  
 

Члан 30. 
 

Привремено радно тијело броји 
5 чланова.  
 

Чланови привременог радног 
тијела могу бити релевантни стручња- 
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ци из односне области, а који нису по-
сланици.  
 

Члан 31. 
 

Привремено радно тијело подн-
оси извјештај о свом раду у току ман-
дата ако то затражи Колегиј Скупш-
тине, један од клубова народа, један од 
клубова посланика или најмање 1/3 
посланика.  
 

Привремено радно тијело је об-
авезно поднијети извјештај Скупшти-
ни по завршетку свог мандата.  
 

Извјештај привременог радног 
тијела мора садржавати и мањинске 
ставове, уколико су битни за процес 
одлучивања у Скупштини.  
 

Скупштина је обавезна одржати 
расправу о извјештају ако то радно ти-
јело затражи.  
 

Члан 32. 
 

Привремено радно тијело има 
предсједавајућег, именованог одлуком 
о оснивању.  
 

Предсједавајући има и функци-
ју извјештача Скупштине о раду, нала-
зима, одлукама и препорукама радног 
тијела.  
 

Члан 33. 
 

Стална и повремена радна ти-
јела раде у сједницама.  
 

Сједнице сталних и повремених 
радних тијела сазива и њима руководи 
предсједник тијела, према одредбама  
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овог Пословника и пословника радних 
тијела.  
 

У случају спријечености предс-
једника радног тијела или његовог од-
бијања да сазове сједницу, сједницу 
тијела може сазвати замјеник предсјед-
ника, предсједавајући Скупштине или 
1/3 чланова радног тијела. 
 

Кворум на сједници радног ти-
јела постоји ако сједници присуствује 
већина од укупног броја чланова, а за-
кључке, мишљења и приједлоге доно-
си већином гласова од укупног броја 
чланова радног тијела.  
 

На сједницама се води записн-
ик, који чини саставни дио скупштин-
ске архиве.  
 
 
- Стална радна тијела Скупштине 
 

Члан 34. 
 

Стална радна тијела Скупшти-
не су: 
  
- Уставна и законодавно-правна ко-

мисија;  
- Комисија за избор и именовања;  
- Комисија за правду, људска права 

и грађанске слободе;  
- Комисија за привреду и економску 

политику;  
- Комисија за образовање, науку, ку-

лтуру, културно-историјско насли-
јеђе, спорт и информисање;  

- Комисија за просторно уређење, 
стамбено-комуналну политику, ин-
фраструктуру и заштиту околине;  

- Комисија за рад, здравствену и со-
цијалну политику;  

- Комисија за буџет, финансије и ад- 
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министративна питања;  

- Комисија за младе;  
- Комисија за борачка питања и оби-

љежавање, чување и његовање ист-
оријских догађаја и личности;  

- Комисија за једнакоправност спол-
ова;  

- Комисија за међупарламентарну 
сарадњу;  

- Комисија за сигурност;  
- Комисија за ЕУ интеграције; 
- Комисија за борбу против коруп-

ције. 
 

Члан 35. 
 
Уставна и законодавно-правна коми-
сија: 
  
- прати остваривање Устава Кант-

она; 
- разматра питања од значаја за да-

љи развој и изградњу уставног си-
стема;  

- проучава иницијативе за промјену 
Устава Кантона и Устава Федера-
ције и о томе Скупштини даје своје 
мишљење;  

- даје мишљење о приједлозома за 
измјене, односно допуне приједло-
га амандмана на Устав Кантона и 
Устав Федерације;  

- стара се о провођењу јавне рас-
праве када то Скупштина одлучи; 

- разматра нацрте и приједлоге зак-
она и других аката које доноси Ск-
упштина у погледу њихове ускла-
ђености са Уставом Кантона и пр-
авним системом и подноси писме-
ни извјештај о томе; 

- прати процес законодавне проце-
дуре приликом доношења закона и 
других аката у надлежности Скуп-
штине и давање мишљења у пис- 
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меном облику;  

- разматра опште акте организација 
и институција на које Скупштина 
даје сагласност и даје мишљење Ск-
упштини у писменом облику, са 
аспекта усклађености са односним 
законима;  

- утврђује пречишћене текстове зак-
она и других аката које доноси Ск-
упштина;  

- утврђује одговоре уставним судо-
вима у случајевима покретања пос-
тупка пред уставним судовима; 

- утврђује приједлог Пословника, 
- даје приједлоге за измјене Послов-

ника,  
- обавља друге послове у складу са 

овим Пословником. 
 

Члан 36. 
 
Комисија за избор и именовања: 
 
- разматра питања везана за избор, 

именовања, потврђивања и разрје-
шења у надлежности Скупштине;  

- припрема приједлоге, образложе-
ња и потребну документацију за 
избор, именовање, потврђивање 
или разрјешење свих лица носила-
ца функција за чији је избор, име-
новање, потврђивање и разрјеше-
ње надлежна Скупштина;  

- прати примјену прописаних про-
цедура приликом избора, именова-
ња,  потврђивања и разрјешења у 
надлежности Скупштине.  

 
Члан 37. 

 
Комисија за правду, људска права и 
грађанске слободе:  
 
- разматра представке и жалбе гра- 
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ђана и грађанских удружења, инс-
титуција и организација, а које се 
односе на повреде људских права и 
грађанских слобода од стране инс-
титуција и организација у надлеж-
ности Кантона и о томе извјештава 
Скупштину и подносиоца, осим 
случајева о којима се води судски 
поступак; 

- разматра представке и жалбе које 
се односе на права и дужности које 
обавља Кантон и његови органи, о 
томе обавјештава подносиоца и Ск-
упштину са приједлогом рјешења 
за поднесене случајеве;  

- разматра приједлоге грађана, уд-
ружења грађана, институција и ор-
ганизација о мјерама за унапређе-
ње, заштиту и промоцију људских 
права и грађанских слобода и о то-
ме подноси извјештај подносиоцу 
и Скупштини са приједлогом акци-
ја које треба подузети;  

- даје Скупштини приједлоге акција 
за отклањање утврђених узрока кр-
шења права и слобода; 

- разматра нацрте и приједлоге зак-
она и других аката Скупштине са 
аспекта поштивања основних људ-
ских права и грађанских слобода и 
о томе даје мишљење;  

- сарађује са другим сродним коми-
сијама и тијелима на државном и 
федералном нивоу те са сродним 
комисијама и тијелима осталих ка-
нтона и међународним организа-
цијама;  

- сарађује и даје мишљење и прије-
длоге другим радним тијелима Ск-
упштине са аспекта заштите права 
и слобода о питањима из надле-
жности тих тијела. 
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Члан 38. 
 
Комисија за привреду и економску 
политику: 
 
- разматра планска документа Кан-

тона;  
- разматра Просторни план Кантона 

и даје Скупштини мишљење и пр-
иједлоге из дјелокруга рада Коми-
сије;  

- прати реализацију планских доку-
мената (Стратегије развоја) и Про-
сторног плана и предлаже Скупшт-
ини мјере и смјернице за њихову 
реализацију, односно предлаже из-
мјене ових докумената;  

- разматра приједлоге мјера еконо-
мске политике Кантона и даје Ску-
пштини своје мишљење те предла-
же смјернице за њихову реализаци-
ју;  

- разматра приједлоге програма раз-
воја појединих привредних облас-
ти у Кантону те даје Скупштини 
своје мишљење и приједлоге;  

- разматра нацрте и приједлоге за-
кона којима се уређују поједине 
привредне области и даје своје ми-
шљење и приједлоге амандмана;  

- остварује сарадњу са Градом Гора-
ждем и општинама у Кантону ради 
реализације планских докумената 
(Стратегије развоја);  

- остварује сарадњу са привредним 
асоцијацијама на реализацији пла-
нских докумената и мјера економ-
ске политике;  

- разматра годишњи извјештај о ра-
ду Владе и кантоналних органа уп-
раве из дјелокруга Комисије и даје 
Скупштини мишљење. 
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Члан 39. 
 
Комисија за образовање, науку, култ-
уру, културно-историјско наслијеђе, 
спорт и информисање:  
 
- разматра питања из области успос-

таве и развоја инфраструктуре јав-
них образовних институција на св-
им нивоима образовања у надлеж-
ности Кантона и о томе даје миш-
љење и приједлоге рјешења Скуп-
штини; 

- разматра питања политике финан-
сирања институција јавног образо-
вања на нивоу Кантона и о томе 
подноси приједлоге Скупштини и 
ресорном министарству; 

- разматра стање културе и спорта и 
даје мишљење и приједлог Скупш-
тини и ресорном министарству за 
унапређење културе и спорта у Ка-
нтону; 

- разматра питање стратегије фина-
нсирања институција културе и сп-
ортских организација на нивоу Ка-
нтона, у циљу њиховог развоја и 
ефикаснијег дјеловања и о томе да-
је мишљење и приједлог Скупшти-
ни и ресорном министарству;  

- разматра приједлоге о одржавању 
културних и спортских манифес-
тација од значаја за Кантон; 

- разматра питање и даје мишљења 
и приједлоге за развој и унапре-
ђење објеката културе и спорта; 

- прати стање у области заштите ку-
лтурно-историјског и природног 
наслијеђа; 

- предлаже Скупштини Кантона мје-
ре за заштиту добара културно-ис-
торијског и природног наслијеђа у 
складу са законима;  

- стара се о остваривању посебног  
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- друштвеног интереса Скупштине у 

јавним предузећима информатив-
не дјелатности чији је оснивач Ка-
нтон, у складу са Законом, те разм-
атра нацрте и приједлоге Закона, 
других прописа и општих аката и 
других питања из области инфо-
рмисања и даје мишљења и пријед-
логе Скупштини. 

 
Члан 40. 

 
Комисија за просторно уређење, ста-
мбено-комуналну политику, инфра-
структуру и заштиту околине: 
 
- прати стање у области просторног 

планирања, уређења и газдовања 
простора и заштите околине, врши 
координацију са градским и опш-
тинским службама;  

- разматра и подноси Скупштини 
приједлоге из области просторног 
и урбанистичког планирања на 
нивоу Кантона;  

- разматра питања и даје приједлоге 
из области комуналних дјелатно-
сти;  

- даје мишљење и приједлоге за фи-
нансирање одржавања и управља-
ња стамбеним зградама;  

- разматра питања и даје Скупшти-
ни приједлоге за подузимање акци-
ја у области човјекове околине и 
спречавању загађења околине. 

 
Члан 41. 

 
Комисија за рад, здравствену и соци-
јалну политику: 
 
- прати и извјештава Скупштину о 

стању у области запошљавања, за-
штите права запослених и незапо- 
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слених грађана;  

- даје Скупштини приједлоге мјера 
за повећање запослености и унап-
ређење животног стандарда грађа-
на;  

- прати и извјештава Скупштину о 
стању у области социјалне полити-
ке; 

- даје приједлоге акција за унапре-
ђење социјалног дијалога и сарад-
ње са организацијама за заштиту 
права на рад; 

- разматра и даје приједлоге у обла-
сти заштите јавног здравља, сани-
тарне заштите, посебно заштите 
грађана по питању исправности 
хране и воде;  

- подноси приједлоге Скупштини за 
подузимање акција потребних за 
унапређење заштите грађана на св-
им подручјима пружања услуга и 

- подузима мјере за унапређење сис-
тема едукације грађана из области 
санитарне заштите, заштите јавне 
сигурности у области здравља љу-
ди те заштите исправности произв-
одње хране. 

 
Члан 42. 

 
Комисија за буџет, финансије и ад-
министративна питања: 
 
- разматра приједлоге политике оп-

ште и заједничке потрошње;  
- разматра услове и начин финанси-

рања одговарајућих кантоналних 
органа и јавних предузећа и уста-
нова;  

- разматра задужење Кантона;  
- разматра кантонални буџет; 
- прати реализацију одобреног буџ-

ета Скупштине;  
- разматра завршни рачун;  
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- размарта општи биланс средстава 

и друга питања из области фина-
нсија, 

- припрема и утврђује приједлоге 
аката којима се уређују питања пл-
ата и других примања функционе-
ра које бира, односно именује Ску-
пштина, као и накнада за вршење 
посланичке функције и других пр-
имања посланика, доноси одгова-
рајуће акте за њихову примјену, те 
утврђује висину накнада трошкова 
и посебне накнаде за рад чланови-
ма радних тијела Скупштине изаб-
раних из реда научних, стручних и 
јавних радника;  

- учествује у утврђивању приједлога 
финансијског плана Скупштине и 
њених радних тијела;  

- даје сагласност на нормативне акте 
Стручне службе Скупштине. 

 
Члан 43. 

 
Комисија за младе:  
 
- разматра питања у свим областима 

друштвено-политичког живота, об-
разовања, науке, културе, спорта, 
здравства, радних односа, борачко-
инвалидске заштите, социјалне за-
штите, питања из области правосу-
ђа и органа управе, изборна пита-
ња, питања посланичког система, 
информисаности, заштите и уна-
пређења животне средине, просто-
ра и друго;  

- разматра и анализира појаве и пр-
облеме у овим областима, указује и 
обавјештава Скупштину; 

- разматра иницијативе младих и 
предлаже их Скупштини;  

- организује семинаре ради едукаци-
ја младих;  
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- организује традиционалне просла-

ве, јубилеје и друго;  
- разматра питања која се односе на 

осигурање највећег нивоа међуна-
родно признатих људских права и 
фундаменталних слобода;  

- разматра питања примјене и про-
ведбе Анекса VII Мировног спора-
зума;  

- остварује сарадњу са свим институ-
цијама система у Кантону, Федера-
цији и БиХ, као и с међународним 
организацијама. 

 
Члан 44. 

 
Комисија за борачка питања и оби-
љежавање, чување и његовање исто-
ријских догађаја и личности:  
 
- разматра приједлоге Владе и ресо-

рног министарства за утврђивање 
политике у области борачко-инва-
лидске заштите;  

- разматра информације, извјештаје 
и анализе о стању у области бора-
чко-инвалидске заштите, те даје 
Скупштини своје мишљење и ста-
вове о њима;  

- разматра нацрте и приједлоге про-
писа из области борачко-инвали-
дске заштите у Кантону, те даје Ск-
упштини своје мишљење и ставове 
о њима;  

- прати стање у области борачко-ин-
валидске заштите, те указује Скуп-
штини, Влади и ресорном минис-
тарству на појаве и проблеме у тој 
области;  

- прати реализацију прописа и ост-
варивање законитости који могу 
бити од интереса за кориснике бо-
рачко-инвалидске заштите, те оба-
вјештава Скупштину о повредама  
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и поступањима појединих органа у 
примјени тих прописа; 

- даје приједлоге и покреће иници-
јативе који се односе на обиљежа-
вање, чување и његовање хисториј-
ских догађаја и личности; 

- врши и друге послове из области 
борачко-инвалидске заштите. 

 
Члан 45. 

 
Комисија за једнакоправност сполова:  
 
- разматра нацрте и приједлоге зако-

нских прописа и општих аката из 
надлежности Скупштине и даје 
мишљење, приједлоге и иниција-
тиве везане за усклађивање са ме-
ђународним конвенцијама о једна-
кости сполова и забрани сваког 
облика дискриминације по основу 
спола; 

- разматра стање права жена и пред-
лаже мјере за елиминацију могућ-
их посљедица дискриминације у 
области економије и запошљавања, 
здравства и социјалне заштите, по-
литичког и јавног живота, те одгоја 
и образовања у свјетлу поштивања 
људских права;  

- прибавља информације од значаја 
за интегрисање сполне анализе у 
политику и програме Скупштине;  

- сарађује са одговарајућим тијелима 
у Кантону, Федерацији и држави, 
синдикатима, невладиним органи-
зацијама и слично. 

 
Члан 46. 

 
Комисија за међупарламентарну са-
радњу:  
 
- разматра питања остваривања са- 
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радње, успостављања, одржавања и 
развијања односа са регијама и ка-
нтонима, градовима и локалним 
заједницама у БиХ и иностранству 
и одговарајућим националним и 
међународним органима и органи-
зацијама, нарочито у области прив-
реде, културе, спорта, туризма и 
друго; 

- предлаже Скупштини разматрање 
питања која се односе на сарадњу 
Кантона са иностранством; 

- подстиче повезивање свих субјека-
та у Кантону у области међунаро-
дне сарадње;  

- разматра и друга питања из обла-
сти међународних односа. 

 
Члан 47. 

 
Комисија за сигурност:  
 
- разматра питања система и поли-

тику у области сигурности у ок-
виру надлежности Скупштине и с 
тим у вези даје приједлоге и миш-
љења Скупштини;  

- разматра провођење закона у обла-
сти криминалитета, очување јавног 
реда и мира и сигурности саобра-
ћаја;  

- разматра питања набављања и но-
шења оружја;  

- разматра нацрте и приједлоге зак-
она и других општих аката, којима 
се регулише област сигурности у 
Кантону;  

- може затражити информације и 
документе од надлежних институ-
ција у циљу сагледавања пробле-
матике сигурности;  

- у случају кршења или непровође-
ња закона надлежних институција 
Комисија може извршити провјеру  
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и у ту сврху захтијевати свједоче-
ње, документа и доказе;  

- у свом раду Комисија може оства-
рити сарадњу са свим релевантним 
институцијама; 

- прати рад и врши надзор над ра-
дом полиције и инспекцијских ор-
гана; 

- сарађује са судским и тужилачким 
органима. 

 
Члан 48. 

 
Комисија за европске интеграције:  
 
- даје правна мишљења о прописима 

са становишта њихове уклађености 
са законодавством Европске уније 
и европским принципима и стан-
дардима, заједно са упоредним пр-
иказом усклађености одредби нац-
рта закона и општих аката са зако-
нодавством Европске Уније;  

- прати примјену предлагача проп-
иса да ли су у потпуности усклађе-
ни прописи у свим фазама до кона-
чног усвајања са прописима Европ-
ске Уније;  

- разматра питања која су у вези с 
европским интеграцијама и њихов 
однос са органима власти у Босни 
и Херцеговини, Федерацији БиХ и 
Босанско-подрињском кантону Го-
ражде; 

- успоставља и остварује сарадњу са 
институцијама, комисијама и тије-
лима за сарадњу у процесу европ-
ских интеграција других парламе-
ната у Босни и Херцеговини у ск-
ладу са Уставом; 

- прати извршавање права и обавеза 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде произашлих из међународ-
них уговора који се односе на ев- 
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ропски пут Босне и Херцеговине;  

- анализира активности интеграци-
јске стратегије за Босну и Херцего-
вину и преговоре са ЕУ;  

- учествује у изради студија које се 
односе на Босну и Херцеговину и 
њен европски пут; 

- организује презентације јавног ми-
шљења о европском путу Босне и 
Херцеговине;  

- прибавља и презентира информа-
ције о кориштењу додијељених ср-
едстава ЕУ Босни и Херцеговини; 

- подноси информацију о току пре-
говора Босне и Херцеговине са ЕУ;  

- надзире усклађивање закона из на-
длежности Босанско-подрињског 
кантона Горажде са acquis-ем (пр-
авном стечевином ЕУ),  

- разматра планове, програме, извје-
штаје и информације о испуњава-
њу обавеза Босанско-подрињског 
кантона Горажде из Споразума о 
стабилизацији и придруживању;  

- обавља друге послове у складу са 
овим Пословником. 

 
Члан 49. 

 
Комисија за борбу против корупције:  
 
- разматра трошење средстава из Бу-

џета Кантона од стране буџетских 
корисника, прати располагање јав-
ним фондовима и другим видови-
ма јавне потрошње, као и распола-
гање средствима у јавним предузе-
ћима, јавним установама и преду-
зећима са већинским државним ка-
питалом, који су у надлежности 
Кантона; 

- сарађује са другим државним орга-
нима и сличним тијелима у Босни 
и Херцеговини, Федерацији Босне  
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и Херцеговине и другим кантони-
ма, као и међународним организа-
цијама и тијелима у оквиру борбе 
против корупције; 

- указује Скупштини на појаве неза-
конитог или несавјесног кориште-
ња средстава у областима које пра-
те и подносе мишљења и пријед-
логе Скупштини у остваривању 
њихових права и дужности у окви-
ру борбе против корупције; 

- доноси програм превенције, те даје 
мишљења о приједлозима, пропи-
сима и другим актима од значаја за 
спречавање корупције; 

- сарађује са судским и тужилачким 
органима власти;  

- врши и друге послове одређене ов-
им Пословником и другим актима 
Скупштине. 

 
- Привремена радна тијела Скупш-

тине  
 

Члан 50. 
 

Привремена радна тијела Скуп-
штине могу бити формирана према 
одредбама овог Пословника за питања 
из надлежности Скупштине, а која ни-
су обухваћена и дефинисана у облас-
тима сталних и повремених радних 
тијела. 
 
 
III  - НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ  
 
 
- Програм рада 
 

Члан 51. 
 

Скупштина доноси програм 
рада за наредну годину до краја теку-
ће године.  
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Програм рада садржи задатке 
Скупштине који произилазе из Устава 
Кантона, закона, планских докумената 
Кантона, као и друге послове и задатке 
у надлежности Скупштине.  
 

Програм рада укључује носио-
це послова, рокове за разматрање поје-
диних питања на сједницама Скупш-
тине и процедуре доношења односних 
аката. 
 

Члан 52. 
 

У припремама за израду прог-
рама рада предсједавајући, замјеници 
предсједавајућег и секретар Скупшти-
не прибављају приједлоге и мишљења 
о питањима која треба унијети у про-
грам рада од посланика, клубова пос-
ланика, клубова народа, радних тијела 
Скупштине, Владе, Градског вијећа, 
општинских вијећа, кантоналних орга-
на и организација, те грађана и удру-
жења грађана.  
 

На основу примљених пријед-
лога и сугестија, Колегиј припрема и 
утврђује приједлог програма рада Ск-
упштине који се упућује Скупштини 
на разматрање. 
 

Члан 53. 
 

Колегиј тромјесечно анализира 
остваривање програма рада и преду-
зима одговарајуће мјере за његово изв-
ршење, о чему информише Скупшти-
ну, по потреби.  
 

Члан 54. 
 

Програм рада Скупштине обја- 
вљује се у “Службеним новинама Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде”. 
 
 

- Сједнице Скупштине  
 

Члан 55. 
 

Скупштина ради у сједницама.  
 

Скупштина одржава редовне, 
тематске, посебне, годишње и ванред-
не сједнице. 
 

Редовне сједнице Скупштине се 
одржавају најмање једанпут мјесечно.  
 

Све сједнице Скупштине су јав-
не. 
 

Сједнице Скупштине се одржа-
вају у скупштинској сали. 
 

Скупштинска сала се може кор-
истити и у друге сврхе уз претходно 
одобрење секретара Скупштине.  
 

Члан 56. 
 

Изузетно, у околностима опас-
ности по јавну сигурност и сигурност 
грађана ширих размјера, елементарн-
их непогода, великих штета за имови-
ну, епидемија и у другим хитним слу-
чајевима, предсједавајући може да са-
зове ванредну сједницу у краћим ро-
ковима од оних предвиђених Посло-
вником, а дневни ред за ову сједницу 
предлаже се на самој сједници, која је 
хитног карактера. 
 

Члан 57. 
 

Редовне сједнице Скупштине 
одржавају се ради: 
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- подношење нацрта закона, распра-

ве о нацртима и утврђивање нацр-
та закона у складу са овим Послов-
ником; 

- расправе о приједлозима закона и 
усвајања приједлога закона; 

- расправе и доношења одлука веза-
них за извјештај о извршењу буџе-
та Кантона за протеклу годину; 

- расправе и усвајања смјерница Ск-
упштине за израду нацрта буџета 
за наредну годину; 

- расправе о нацрту буџета Кантона 
за наредну годину;  

- подношења извјештаја о имплеме-
нтацији одлука Скупштине између 
двије сједнице; 

- подношења кратког извјештаја о 
раду Владе и њених органа између 
двије редовне сједнице Скупшти-
не;  

- постављања посланичких питања; 
- расправе о питањима из надлежно-

сти Скупштине; 
- подношења приједлога рјешења за 

питања из расправе, расправе о пр-
иједлозима, одабир рјешења; и 

- усвајања плана имплементације за 
одабрана рјешења. 

 
Члан 58. 

 
Тематске сједнице одржавају се 

по потреби и ради детаљнијег и све-
обухватног разматрања питања од по-
себног интереса за Кантон.  
 

Тематске сједнице морају се нај-
авити 30 дана прије заказивања сједни-
це, а писани материјали чији је носил-
ац припреме и предлагач Влада морају 
се доставити 12 дана прије одржавања 
сједнице. 
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Члан 59. 
 

Годишња сједница Скупштине 
одржава се једном годишње, у децем-
бру, ради: 

 

- информисања о имплементацији 
циљева, политике и рада Скупш-
тине за протеклу годину; 

- презентације циљева и политике 
Скупштине за наредну годину; 

- усвајања програма рада Скупшти-
не; 

- разматрање програма рада Владе 
за наредну годину; и  

- расправе и усвајања Буџета Канто-
на за наредну годину и закона о 
извршењу буџета за наредну годину. 

 
Члан 60. 

 
Посебне сједнице Скупштине 

одржавају се по потреби ради обиље-
жавања значајних догађаја, свечаног, 
комеморативног и другог карактера. 
 
- Сазивање сједнице  
 

Члан 61. 
 

Сједнице Скупштине сазива пр-
едсједавајући Скупштине, а у случају 
његове спријечености, један од његов-
их замјеника.  
 

Уколико Скупштина нема зам-
јеника предсједавајућег, сједницу сази-
ва и води најстарији посланик. 
 

У случају одбијања предсједава-
јућег да сазове сједницу Скупштине, сј-
едницу може сазвати један од његових 
замјеника, а ако то одбију и оба замје-
ника, сједницу може сазвати, писмено, 
овлаштени представник најмање 5 по- 
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сланика, уз стручну помоћ секретара 
Скупштине.  
 

Члан 62. 
 

У случају из члана 61. став (3) 
овог Пословника, Колегиј Скупштине 
обавезан је да на првој наредној сјед-
ници Скупштине као прву тачку днев-
ног реда стави расправу о одговорно-
сти предсједавајућег, односно његових 
замјеника, у процесу одбијања сазива-
ња сједнице.  
 

Члан 63. 
 

Позив за редовне сједнице Ску-
пштине упућује се посланицима, Вла-
ди и осталим учесницима, заједно са 
приједлогом дневног реда и материја-
лима по појединим тачкама дневног 
реда, најмање 7 дана прије одржавања 
сједнице.  
 

Сједнице радних тијела Скупш-
тине сазивају се прије одржавања сје-
днице Скупштине.  
 

Позив за годишњу сједницу Ск-
упштине, заједно са приједлогом днев-
ног реда и материјалима по појединим 
тачкама, доставља се најкасније 7 дана 
прије одржавања сједнице. 
 

Изузетно, у околностима опас-
ности по јавну сигурност и сигурност 
грађана ширих размјера, елементарн-
их непогода, великих штета за имови-
ну, епидемија и у другим хитним слу-
чајевима, предсједавајући може да са-
зове сједницу у краћим роковима од 
оних предвиђених Пословником, а дн-
евни ред за ову сједницу предлаже се 
на самој сједници, која је хитног кара- 
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ктера.  
 
 
- Дневни ред сједница Скупштине  
 

Члан 64. 
 

Приједлог дневног реда редов-
не сједнице припрема Колегиј на свој-
им сједницама.  
 

Приједлог за уврштавањем одр-
еђеног питања на дневни ред сједнице 
има право поднијети Колегију сваки 
посланик, предсједник сваког радног 
тијела Скупштине, сваки клуб посла-
ника, сваки од клубова народа, преми-
јер или овлаштени представник Владе.  
 

Члан 65. 
 

Приједлози за измјенама прије-
длога дневног реда редовне сједнице 
достављају се Колегију, у писменој фо-
рми и са образложењем, најкасније 2 
дана прије одржавања сједнице.  
 

Приједлог за измјеном приједл-
ога дневног реда редовне сједнице мо-
же бити поднесен од стране послани-
ка, клуба посланика, клубова народа, 
премијера или овлаштеног представн-
ика Владе. 
 

Члан 66. 
 

Дневни ред сједнице утврђује 
се на основу приједлога Колегија Ску-
пштине и приједлога поднесених у ск-
ладу са члановима 64. и 65. овог Посло-
вника, на почетку сједнице, натполо-
вичном већином гласова од укупног 
броја  посланика. 
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Након усвајања дневног реда,  
на сједници не може бити поднесен 
приједлог за измјенама дневног реда.  
 
 
- Кворум за сједнице Скупштине  
 

Члан 67. 
 

Кворум свих сједница Скупш-
тине чини натполовична већина од 
укупног броја посланика у Скупшти-
ни.  
 

Кворум конституирајуће сједн-
ице Скупштине чини 2/3 од укупног 
броја посланика у Скупштини. 
 

На темељу утврђене евиденције 
од стране Службе, предсједавајући Ск-
упштине констатује да постоји квор-
ум и о томе обавјештава посланике. 
 

Сви акти Скупштине доносе се 
натполовичном већином од укупног 
броја посланика у Скупштини, уколи-
ко Уставом или законом није другачи-
је прописано. 
 
 
- Механизам заштите виталног 

националног интереса  
 

Члан 68. 
 

У случајевима који се односе на  
усвајање закона, других прописа или 
аката за које се  утврди да спадају у ли-
сту виталних националних интереса, 
примјењује се процедура која произи-
лази из Устава Федерације Босне и Хе-
рцеговине, Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде и овог Пословни-
ка. 
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Члан 69. 

 
Листа виталних националних 

интереса утврђена је Уставом Федера-
ције Босне и Херцеговине. 
 

Члан 70. 
 

Ако најмање двојица од предсје-
давајућег и замјеника предсједавајућег  
Скупштине тврде да неки закон, други 
пропис или акт Скупштине спада у 
листу виталних националних интере-
са из  претходног члана, за његово усв-
ајање потребна је већина гласова унут-
ар сваког од клубова конститутивних 
народа заступљених у Скупштини.  
 

Члан 71. 
 

Предсједавајући Скупштине и 
његови замјеници дужни су одлучити 
о томе да ли неки закон, други  пропис 
или акт Скупштине спада у листу ви-
талних националних интереса у року 
од седам дана од дана када је постав-
љена таква тврдња. 
 

Члан 72. 
 

Ако само предсједавајући Скуп-
штине или само један од његових зам-
јеника тврди да неки закон, други про-
пис или акт Скупштине спада у листу 
виталних националних интереса, дво-
трећинска већина  одговарајућег клуба 
народа може прогласити да је ријеч о 
питању са листе виталних  национал-
них интереса. 
 

Када двотрећинска већина једн-
ог од клубова народа одлучи да се не-
ки закон, други пропис или акт Скуп-
штине односи на витални национални  
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интерес, за усвајање тог закона, пропи-
са или акта Скупштине потребна је 
већина гласова унутар сваког клуба 
народа заступљених у Скупштини. 
 

Уколико се већина из претходн-
ог става не може постићи, закон, про-
пис или  други акт  за  који се је  поста-
вило питање виталног националног 
интереса са резултатима гласања прос-
лијеђује се Уставном суду Федерације 
Босне и Херцеговине који доноси  ко-
начну одлуку да ли се предметни зак-
он, пропис или акт Скупштине односи 
на витални национални интерес конс-
титутивног народа. 
 

Клуб конститутивног народа у 
Скупштини може одустати од тврдње 
о виталном националном интересу у 
вези са одређеним питањем и тада се 
исто усваја у складу са процедуром пр-
описаном овим Пословником. 
  

Члан 73. 
 

Ако Уставни суд одлучи да се 
ради о повреди виталног националног 
интереса, предметни закон, пропис 
или други акт Скупштине сматра се 
неусвојеним, а документ се враћа пре-
длагачу који треба покренути нову пр-
оцедуру. 
 

У случају из претходног става, 
предлагач не може поднијети исти те-
кст закона, прописа или другог акта 
Скупштине. 
 

Члан 74. 
 

Ако Уставни суд одлучи да се 
не ради о виталном националном ин-
тересу или о повреди виталног инте- 
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реса, закон, пропис или други акт Ску-
пштине сматра се усвојеним, односно 
усваја се надполовичном већином  гла-
сова од укупног броја посланика у Ск-
упштини. 
 
 
- Ток сједнице  
 

Члан 75. 
 

Након утврђивања кворума сје-
днице, а прије утврђивања дневног ре-
да Скупштина расправља и усваја за-
писник са претходне сједнице. 
  

Предсједавајући Скупштине 
предлаже дневни ред са пристиглим 
захтјевима за измјене и допуне дневн-
ог реда.   
 

Предсједавајући Скупштине во-
ди наставак сједнице у складу са днев-
ним редом сједнице.  
 

Члан 76. 
 

На сједници се расправља о св-
аком питању дневног реда прије него 
што се о њему одлучује, осим ако овим 
Пословником није другачије прописа-
но.  
 

Члан 77. 
 

Посланик може да говори пош-
то затражи и добије ријеч од предсје-
давајућег, и то само о питању о којем 
се расправља.  
 

Предсједавајући даје ријеч 
посланицима по реду којим су се 
пријавили. 
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Пријава за расправу се врши 
пу-тем тастера.  
 

Уколико се посланик удаљи од 
тачке дневног реда о којој се води рас-
права, предсједавајући ће га упозори-
ти, а ако се и послије упозорења не пр-
идржава тачке дневног реда, предсје-
давајући ће му одузети ријеч.  
 

Члан 78. 
 

Расправа о појединим питањи-
ма дневног реда сједнице ограничена 
је и то:  
 

- за посланике појединачно до 10 
минута када први пут дискутује, 
када се поновно јаве за ријеч по ис-
том питању ово право се огранича-
ва на 3 минуте; 

- за представника клубова послани-
ка до 15 минута; 

- за представника радних тијела до 5 
минута.  

 
Предсједавајући Скупштине и 

његови замјеници, када користе своје 
посланичко право да учествују у расп-
рави по одређеној тачки дневног реда, 
дужни су да се пријаве за расправу и 
учествују на начин као и други пос-
ланици. 
 

Члан 79. 
 

Ниједан посланик не може го-
ворити други пут док се не исцрпи ли-
ста првог пријављивања. 
 

Члан 80. 
 

Пријава за учешће у расправи 
може се поднијети до закључења расп-
раве.  
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Члан 81. 

 
Посланик може затражити ри-

јеч да би исправио криви навод и доб-
ија ријеч одмах. Исправка кривог нав-
ода не може трајати дуже од три мин-
уте.  
 

Члан 82. 
 

Посланик може затражити пра-
во на реплику да би исправио навод 
који може изазвати неспоразум или 
захтијева објашњење.  
 

Предсједавајући Скупштине ће 
репликанту дати ријеч одмах по зав-
ршетку излагања говорника који је из-
азвао реплику, а иста може трајати нај-
дуже три минуте. Реплика истом гово-
рнику, по истом питању, од стране је-
дног посланика дозвољена је највише 
два пута.  
 

Члан 83. 
 

Посланику који жели да говори 
о повреди Пословника, или о непри-
државању дневног реда, предсједава-
јући даје ријеч одмах. Излагање по пр-
иговору не може трајати дуже од три 
минуте. Послије изнесеног приговора 
предсједавајући даје објашњење.  
 

Члан 84. 
 

Ред на сједницама одржава пре-
дсједавајући Скупштине.  
 

За повреду реда на сједници см-
атра се:  
 
- непридржавање одредби Пословн-

ика;  
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- недолично и увредљиво понашање 

према учесницима и присутнима 
на сједници; и  

- ометање нормалног рада на сједни-
ци.  

 
За повреду реда на сједници 

предсједавајући може опоменути пос-
ланика, одузети му ријеч, а уколико 
овај настави са повредом реда, може 
прекинути сједницу док се не стекну 
увјети за наставак исте.  
 

Члан 85. 
 

Паузу током сједнице, до 30 ми-
нута, даје предсједавајући Скупштине 
на лични захтјев и захтјев клуба пос-
ланика, клуба народа или радног тије-
ла Скупштине.  
 

Захтјев за паузе до 30 минута 
одобрава предсједавајући Скупштине 
без образложења.  
 

Захтјев за паузу дужу од 30 ми-
нута може бити одобрен већинском 
одлуком Скупштине.  
 

Сједницу Скупштине може пре-
кинути предсједавајући Скупштине уз 
консултацију са замјеницима.  
 
 
- Начин одлучивања  
 

Члан 86. 
 

Одлучивање на сједницама Ск-
упштине врши се гласањем и у прави-
лу оно је јавно, осим ако Уставом, зако-
ном или Пословником није утврђена 
обавеза тајног гласања.  
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Члан 87. 
 

Гласање се обавља електронски, 
подизањем руке/картона и поједина-
чно. 
 

Члан 88. 
 

Посланици гласају тако што се 
изјашњавају за приједлог или против 
приједлога или као суздржани у одно-
су на приједлог. 
 

Електронско гласање се врши 
притиском једног од три тастера (за, 
против, суздржан). Овај мод гласања 
омогућава приказ резултата гласања за 
вријеме и након гласања у свим могу-
ћим приказима на екрану и конферен-
цијским јединицама (гласачка графи-
ка, гласачки дијаграм, индивидуално 
гласање). У овом моду гласања су ви-
дљиви посланици и како су се изјас-
нили при гласању по одређеној тачки 
дневног реда. 
 

Тајно електронско гласање се 
врши притиском једног од три тастера 
(за, против, суздржан). Овај мод гласа-
ња омогућава приказ само укупних ре-
зултата гласања, док су индивидуални 
гласови скривени и не могу бити вид-
љиви нити на ЦДА апликацији, нити 
конференцијским уређајима и нису 
уврштени у гласачки извјештај. 
 

Сви посланици који су присут-
ни у тренутку гласања дужни су се 
изјаснити електронски, а у изузетним 
ситуацијама подизањем руке/картона 
или појединачно што ће се одлучити 
закључком Скупштине.  
 

Прије почетка гласања предсје- 
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давајући Скупштине ће уз помоћ Ст-
ручне службе утврдити тачан број пр-
исутних посланика.  
 

Члан 89. 
 

Када постоји сумња у резултат 
гласања, приступа се појединачном из-
јашњавању посланика.  
 

Захтјев за појединачним изјаш-
њавањем посланика може поднијети 
сваки посланик.  
 

У случају из претходног става, 
секретар Скупштине појединачно пр-
озива посланике и биљежи њихов глас.  
 

Члан 90. 
 

Ако се гласање обавља тајно, 
Скупштина ће посебним закључком 
одредити начин и ток оваквог гласа-
ња.  
 
 
- Записници 
 

Члан 91. 
 

Сједнице Скупштине имају цје-
ловит тонски запис, а по могућности и 
потпун видеозапис.  
 

На основу тонског записа изра-
ђује се скраћени записник.  
 

Члан 92. 
 

Скраћени записник садржи:  
 
- дневни ред сједнице на коју се од-

носи; 
- попис свих разматраних аката; 
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- резултате гласања; и  
- скраћени приказ тока сједнице.  
 

Скраћени записник доставља се 
свим посланицима и Влади. 
 

Члан 93. 
 

Сви тонски записи, видеозапи-
си, транскрипти и записници се чувају 
у архиви Скупштине, за њих је одгово-
ран секретар Скупштине, а доступни 
су на увид јавности. 
 
 
IV – ДУЖНОСТИ, УЛОГЕ И ПРАВА  
        ПОСЛАНИКА  
 

Члан 94. 
 

Посланици у Скупштини бира-
ју се у складу са Изборним законом 
БиХ.  
 

Члан 95. 
 

Посланицима се издаје послан-
ичка легитимација.  
 

Правилник о изгледу, садржају 
и употреби легитимације, те начину 
вођења евиденције доноси Колегиј Ск-
упштине на приједлог секретара Ску-
пштине.  
 

Члан 96. 
 

Посланик има дужност да при-
суствује сједницама Скупштине, сједн-
ицама радних тијела чији је члан, те да 
учествује у њиховом раду и одлучива-
њу. 
 

Да би одговорније и потпуније  



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
обављао своју дужност, посланик може 
присуствовати сједницама радних 
тијела Скупштине којима није члан, 
без права одлучивања.  
 

Посланик има право да на влас-
тити захтјев добије информације и ма-
теријале за сједнице радних тијела чи-
ји није члан.  
 

Члан 97. 
 

Посланик који је спријечен да 
присуствује сједници Скупштине или 
радног тијела чији је члан, дужан је о 
томе писмено извијестити предсједава-
јућег Скупштине, односно предсједни-
ка радног тијела. 
 

Писмена обавијест је нужна и у 
случајевима када посланик мора напу-
стити сједницу прије њеног краја.  
 

Ако посланик не присуствује 
сједници Скупштине из разлога који 
није виша сила или службени пут 
најављен прије заказивања сједнице, 
мјесечни паушал му се умањује за 30%, 
по изостанку.  
 

Ако посланик напусти сједницу 
Скупштине дуже од једног сата, из ра-
злога који није виша сила или службе-
ни пут најављен прије заказивања сје-
днице, мјесечни паушал му се умањује 
за 15%, по изостанку.  
 

Ако посланик не најави свој из-
останак са сједнице радног тијела чији 
је члан, а разлог изостанка не буде ви-
ша сила или службени пут најављен 
прије заказивања сједнице радног ти-
јела, мјесечни паушал ће му се умањи-
ти за 10% по изостанку. 
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За реализацију ставова (2), (3) и 

(4) надлежна је Комисија за буџет, фи-
нансије и административна питања.  
 

Члан 98. 
 

Посланик има право и дужност 
да:  
 
- покреће иницијативе за доношење 

одлука и закона у надлежности Ск-
упштине;  

- да покреће иницијативе за доноше-
ње других аката у надлежности Ск-
упштине;  

- да покреће расправе о питањима 
која су у надлежности Скупштине; 
и  

- да у року предвиђеном овим Пос-
ловником добије све информације 
и материјале везане за рад Скупшт-
ине и њених тијела.  

 
Члан 99. 

 
Посланик има право на плату, 

новчану накнаду за обављање послан-
ичке функције, накнаду материјалних 
трошкова и друге накнаде у складу са 
законом.  
 

Члан 100. 
 

Посланик ужива имунитет за 
свој рад у Скупштини, у складу са од-
редбама Закона о имунитету Федера-
ције Босне и Херцеговине.  
 

Члан 101. 
 

Посланику престаје мандат на 
начин прописан Изборним законом 
БиХ. 
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V – ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ  
 

Члан 102. 
 

Рад Скупштине је јаван.  
 

Скупштина обезбјеђује јавност 
рада благовременим, потпуним и обје-
ктивним информисањем јавности о св-
ом раду.  
 

Члан 103. 
 

Скупштина обезбјеђује свим ср-
едствима јавног информисања, под је-
днаким условима, приступ информа-
цијама којима располаже, омогућава 
приступ скупштинским материјалима, 
издаје службена саопштења и органи-
зује конференције за штампу.  
 

Приступ информацијама из пр-
етходног става може бити ускраћен са-
мо ако оне представљају државну, вој-
ну, службену или пословну тајну на 
начин прописан законом или другим 
прописима донесеним на основу зак-
она.  
 

Члан 104. 
 

Грађанима и представницима 
средстава јавног информисања омогу-
ћава се слободан приступ сједницама 
Скупштине у за њих посебно резерви-
саном простору, како то утврди Коле-
гиј и у складу са просторним могућно-
стима.  
 

Члан 105. 
 

Сједница или дио сједнице на 
којој се разматрају питања регулисана 
ставом (2) члана 103. биће одржана без  
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присуства средстава јавног информи-
сања и затворена за јавност.  
 

У случају из претходног става, 
предсједавајући Скупштине је дужан 
јавности образложити разлоге затвара-
ња сједнице Скупштине.  
 

Члан 106. 
 

Сједнице комисија Скупштине 
у правилу су отворене за јавност.  
 

Изузетно, сједнице или дијело-
ви сједница комисија могу бити затво-
рени за јавност ако се односе на разма-
трање питања или саслушања везана 
за рад представника органа власти, ст-
ручњака или посланика посебних соц-
ијалних интереса.  
 

У случају из става (1) овог чла-
на, представницима средстава јавног 
информисања и грађанима биће омо-
гућено присуствовање у складу са про-
сторним могућностима.  
 

Члан 107. 
 

Гост на сједницама Скупштине 
има право да:  
 
- учествује у раду Скупштине и у 

расправи пред Скупштином према 
одобрењу Колегија;  

- износи експертско мишљење на ос-
нову одобрења Колегија и  

- даје приједлоге Скупштини за рје-
шавање одређених питања на осн-
ову позива Скупштине.  

 
Изузетно, уколико се укаже хи-

тна потреба да гост учествује у раду и 
расправи пред Скупштином, Скупшт- 
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ина може на сједници одлучити да му 
се да ријеч.  
 

Члан 108. 
 

Секретар Скупштине дужан је 
организовати рад Службе на начин 
који омогућава да се брзо и ефикасно 
обраде сви захтјеви који су Скупшти-
ни упућени по основу Закона о слобо-
ди приступа информацијама у Феде-
рацији Босне и Херцеговине. 
 
 
VI – АКТА СКУПШТИНЕ  
 
- Опште одредбе 
 

Члан 109. 
 

Скупштина доноси Устав, зако-
не, буџет и извјештај о извршењу буџ-
ета, просторни план Кантона, послов-
ник Скупштине, одлуке и закључке, 
декларације, резолуције, препоруке и 
смијернице и даје аутентична тумаче-
ња закона или другог акта.  
 

Члан 110. 
 

Кад Скупштина врши измјене 
или допуне општих аката Скупштине, 
закон мијења или допуњује законом, а 
остале опште акте, осим закључка, од-
луком.  
 

Закључак се мијења или допу-
њује закључком.  
 

Аутентично тумачење се не мо-
же мијењати или допуњавати.  
 

Члан 111. 
 

Одлука је скупштински акт који  
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се доноси ради извршавања или конк-
ретизације Устава, закона или других 
општих аката или њихових појединих 
дијелова.  
 

Одлуком се одлучује и о другим 
правима и обавезама Скупштине када 
је то Уставом, законом, другим општ-
им актом или овим Пословником одр-
еђено.  
 

Члан 112. 
 

Закључком Скупштина одлуч-
ује о свом раду и о раду радних тијела 
Скупштине и Службе.  
 

Закључком Скупштина може 
заузети став о питању које је разматра-
ла, укључујући утврђивање обавеза за 
Владу и кантоналне органе управе у 
погледу припреме закона или других 
прописа и општих аката или вршења 
других послова из њиховог дјелокруга.  
 

Радна тијела Скупштине доносе 
закључке из свог домена рада.  
 

Члан 113. 
 

Декларацијом се изражава став 
Скупштине о политичким питањима 
и другим битним питањима од инте-
реса за Кантон, Федерацију Босне и 
Херцеговине или Босну и Херцегови-
ну.  
 

Члан 114. 
 

Резолуцијом се утврђује поли-
тичко дјеловање у свим или појединим 
областима из дјелокруга Скупштине. 
Резолуцијом се дају и политичке смјер-
нице за рад Владе, као и других канто-
налних органа и организација.  
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Члан 115. 
 

Препоруком се изражава миш-
љење Скупштине у вези са усклађива-
њем односа и развијањем међусобне 
сарадње организација и заједница о 
питањима од кантоналног интереса.  
 

Члан 116. 
 

Смијерницама се утврђују оба-
везе Владе и кантоналних органа упр-
аве у вези са политиком извршавања 
закона и других прописа и општих 
аката, те се усмјерава њихов рад.  
 

Члан 117. 
 

Акта донесена на сједници Ску-
пштине потписује предсједавајући Ск-
упштине.  
 

Члан 118. 
 

Изворником закона, односно 
другог прописа или општег акта Скуп-
штине, сматра се онај текст закона од-
носно другог прописа или општег акта 
који је усвојен на сједници Скупшти-
не. 
 

Члан 119. 
 

На оригинале закона и других 
аката ставља се печат Скупштине.  
 

Оригинали закона и других ак-
ата Скупштине чувају се у Скупшти-
ни.  
 

О изради оригинала, стављању 
печата на њих, њиховом чувању и ев-
иденцији стара се секретар Скупшти-
не.  
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Члан 120. 
 

Закон и друга акта Скупштине 
објављују се у “Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ на језицима конститутивних наро-
да и ступају на снагу најраније даном 
објаве.  
 

Закључци донесени на сједни-
ци Скупштине достављају се заинтере-
сираним органима и организацијама.  
 

О објављивању закона и других 
аката Скупштине, као и закључака до-
несених на сједници Скупштине, ста-
ра се секретар Скупштине.  
 
 Поступак за доношење закона  
 
 -  Иницијатива за доношење закона  
 

Члан 121. 
 

Иницијативу за доношење зако-
на може покренути сваки посланик, 
радно тијело Скупштине, Влада, мин-
истарства и остали кантонални орга-
ни, кантонална јавна предузећа и дру-
га правна лица, Градско вијеће, општ-
инска вијећа, као и грађани и њихова 
удружења. 
 

Иницијатива за доношење зако-
на доставља се предсједавајућем Скуп-
штине.  
 

Члан 122. 
 

Иницијативу за доношење зак-
она предсједавајући Скупштине доста-
вља Уставној и законодавно-правној 
комисији Скупштине и Влади на миш-
љење.  
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По прибављеним мишљењима 
Уставне и законодавно-правне коми-
сије и Владе, Скупштина на сједници 
доноси закључак којим се иницијатива 
одбија или се прихвата и одређује на-
чин припреме и носиоце израде нац-
рта закона. 
 

Било да иницијативу одбије 
или прихвати, Скупштина ће свој зак-
ључак доставити подносиоцу иниција-
тиве.  
 
  -  Претходни поступак  
 

Члан 123. 
 

Прије подношења нацрта зако-
на, предлагач може поднијети тезе за 
израду закона, ради претходне расп-
раве о потреби доношења закона, о ос-
новним питањима које треба уредити 
законом и о начелима на којима треба 
односе уредити законом.  
 

Члан 124. 
 

Скупштина претходно оцјењује 
да ли ће разматрати тезе за израду за-
кона или ће закључком обавезати пре-
длагача да одмах припреми нацрт за-
кона. Ако Скупштина прихвати да ра-
зматра тезе за израду закона, закључк-
ом утврђује потребу доношења закона, 
начела на којима треба да се заснива 
нацрт закона и основна питања која 
треба уредити законом.  
 
- Нацт закона 
 

Члан 125. 
 

Поступак за доношење закона 
обухвата разматрање нацрта и пријед- 
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лога закона, ако овим Пословником 
није другачије прописано.  
 

Члан 126. 
 

Нацрт закона може поднијети 
сваки посланик, радно тијело Скупшт-
ине и Влада.  
 

Члан 127. 
  

Нацрт закона треба да буде из-
рађен тако да су у њему формулисана, 
у виду правних одредаба, рјешења која 
се предлажу.  
 

Поједине одредбе могу се дати 
у једној или више алтернатива.  
 

Нацрт закона треба да садржи 
образложење у коме се наводе уставни 
основ за доношење закона, разлози зб-
ог којих треба донијети закон, начела 
на којима се закон темељи, објашњење 
правних рјешења садржаних у нацрту, 
финансијска и друга средства потреб-
на за спровођење закона и начин њих-
овог обезбјеђења и мишљења кантона-
лних органа и организација који су у 
току израде нацрта консултовани, са 
разлозима због којих су она уврштена 
у нацрт или одбијена.  
 

Кад се нацртом закона врше из-
мјене или допуне закона, уз нацрт се 
прилаже и текст одредаба закона које 
се мијењају, односно допуњују.  
 

Члан 128. 
 

Нацрт закона доставља се пред-
сједавајућем Скупштине и његовим за-
мјеницима. 
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Предсједавајући Скупштине уп- 
ућује нацрт посланицима ради размат-
рања у комисијама, клубовима посла-
ника, клубовима народа и другим ра-
дним тијелима Скупштине.  
 

Нацрт закона предсједавајући 
Скупштине доставља и Влади ради да-
вања мишљења у случајевима када на-
црт није утврдила Влада.  
 

Члан 129. 
 

Нацрт закона претреса се на сј-
едници Скупштине по истеку рока од 
7 дана од дана достављања посланици-
ма.  
 

У року из претходног става, Ус-
тавна и законодавно-правна комисија 
и друга надлежна тијела Скупштине 
дужна су размотрити нацрт и о томе 
доставити извјештај Скупштини са ми-
шљењима, примједбама и приједлози-
ма.  
 

Члан 130. 
 

Претрес нацрта закона на сјед-
ници Скупштине је, по правилу, једи-
нствен.  
 

Скупштина може одлучити да 
претрес нацрта закона обухвата опш-
ти претрес и претрес о појединостима.  
 

У општем претресу посланици 
износе мишљења о томе да ли је пот-
ребно донијети закон, о начелима на 
којима закон треба да се заснива и да 
ли су та начела досљедно спроведена у 
нацрту.  
 

У претресу о појединостима ра- 
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справља се о појединим рјешењима 
нацрта.  
 

Члан 131. 
 

Ако Скупштина оцијени да ни-
је потребно да се закон донесе, закључ-
ком одбија нацрт и тај закључак доста-
вља подносиоцу нацрта и подносиоцу 
иницијативе.  
 

Закључак из претходног става 
садржи разлоге који су навели Скупш-
тину да донесе овакву оцјену и одбије 
нацрт.  
 

Члан 132. 
 

Ако Скупштина оцијени да се 
настави поступак доношења закона, 
она ће по завршеном претресу закљу-
чком утврдити нацрт закона уз ставове 
и примједбе на нацрт закона који су 
саставни дио закључка, доставити под-
носиоцу нацрта да их узме у обзир пр-
иликом израде приједлога закона. 
 
 
- Јавна расправа о нацрту закона, 

другог прописа или општег акта  
 

Члан 133. 
 

У циљу очитовања и давања 
мишљења и сугестија кантоналних ор-
гана управе, јавних предузећа и уста-
нова, локалне самоуправе и јавности 
Кантона у цјелини, о нацрту закона 
који Скупштина утврди, проводи се 
јавна расправа.  
 

Обавезни судионици јавне рас-
праве су представници клубова посла-
ника заступљених у Скупштини, кан- 
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тонални органи управе и јединице ло-
калне самоуправе, те кантоналне уста-
нове и јавна предузећа на која се нацрт 
закона непосредно односи, односно 
која су одређена закључком о отвара-
њу јавне расправе.  
 
 
 

Члан 134. 
 

Закључак о отварању јавне рас-
праве садржи одредбе о субјектима ко-
ји ће организовати и провести распра-
ву, обиму расправе, као и начину фин-
ансирања и року за њено провођење.  
 

Рок за провођење јавне распра-
ве је најмање 30 дана.  
 

Изузетно, Скупштина може од-
редити краћи рок јавне расправе.  
 

Рок за провођење јавне распра-
ве тече од дана доставе нацрта закона 
обавезним судионицима јавне распра-
ве. 
 

Током јавне расправе, надлежно 
радно тијело Скупштине учествује у 
јавном претресу које организује пред-
лагач.  
 

О резултатима јавне расправе 
Скупштини се подноси извјештај који 
садржи примједбе, приједлоге и миш-
љења.  
 

Члан 135. 
 

Предлагач закона дужан је да 
приликом израде приједлога закона 
узме у обзир примједбе, приједлоге и 
мишљења садржана у извјештају о ја- 
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вној расправи, као и да образложи раз-
логе због којих није поједине примјед-
бе, приједлоге или мишљења уврстио 
у приједлог закона.  
 

Изузетно, ако је радно тијело 
које подноси извјештај о резултатима 
јавне расправе истовремено и предла-
гач закона, може заједно са извјештајем 
доставити приједлог закона, а Скупш-
тина ће на истој сједници разматрати 
извјештај и приједлог закона.  
 

Члан 136. 
 

Одредбе овог Пословника које 
се односе на јавну расправу о нацрту 
закона, сходно се примјењују и на јав-
ну расправу о нацртима других проп-
иса или општих аката Скупштине.  
 
 
 -   Приједлог закона  
 

Члан 137. 
 

Приједлог закона подноси се у 
облику у коме се доноси закон.  
 

Образложење приједлога садр-
жи, поред питања из члана 127. став (3) 
овог Пословника, објашњења важних 
правних института, измјене и допуне 
које су извршене у односу на нацрт за-
кона, примједбе и приједлоге на нацрт 
закона који нису прихваћени и из кој-
их разлога, као и друге значајне окол-
ности у вези са питањима која се зако-
ном уређују.  
 

Члан 138. 
 

О начину подношења приједло-
га закона, његовог упућивања Скупш- 
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тини, другим тијелима Скупштине и 
заинтересираним органима и другим 
организацијама и заједницама, његов-
ог разматрања у Уставној и законодав-
но-правној комисији, као и разматра-
ња по питањима заштите виталних на-
ционалних интереса, сходно се прим-
јењују одговарајуће одредбе овог Пос-
ловника које се односе на нацрт зако-
на.  
 

Члан 139. 
 

Предсједавајући Скупштине по 
пријему доставља приједлог закона по-
сланицима и он се може претресати на 
сједници Скупштине по истеку рока 
од 7 дана од дана достављања посла-
ницима. 
 

Члан 140. 
 

Приједлог закона претходно ра-
зматрају овим Пословником овлаште-
на радна тијела Скупштине, клубови 
народа и клубови посланика у складу 
са својим надлежностима.  
 

Члан 141. 
 

Претрес приједлога закона на 
сједници Скупштине је, по правилу, је-
динствен.  
 

Скупштина може одлучити да 
претрес приједлога закона обухвата 
општи претрес и претрес о поједино-
стима.  
 

У општем претресу приједлога 
расправља се о приједлогу у начелу и 
да ли је приједлог израђен у складу са 
закључком усвојеним приликом прет-
реса нацрта закона, а могу да се износе  
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мишљења, траже објашњења и покре-
ћу друга питања у вези са рјешењем 
датим у приједлогу. 
 

У току претреса о појединости-
ма расправља се о појединим рјешењи-
ма приједлога.  
 

Члан 142. 
 

Подносилац приједлога закона 
и Влада могу до завршетка претреса 
предложити Скупштини да се претрес 
приједлога закона одложи.  
 

О приједлозима из претходног 
става и о другим приједлозима за од-
лагање претреса приједлога закона Ск-
упштина одлучује одмах.  
 

Подносилац приједлога закона 
може да до отварања претреса повуче 
свој приједлог закона. 
 
   
- Амандмани  
 

Члан 143. 
 

Приједлог за измјену и допуну 
приједлога закона подноси се у облику 
амандмана.  
 

Право предлагања амандмана 
има сваки посланик, сваки клуб наро-
да, сваки клуб посланика, радна тијела 
Скупштине и Влада.  
 

Члан 144. 
 

Амандман се подноси писмено, 
са образложењем.  
 

Ако амандман садржи одредбу  
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којом се ангажују финансијска средст-
ва, подносилац амадмана је дужан да 
укаже на изворе ових средстава.  
 

Амандман у писаном облику се 
подноси предсједавајућем Скупштине 
у року који не може бити краћи од 2 
дана од дана одређеног за одржавање 
сједнице на којој ће се претресати при-
једлог закона. 
 

Рок из претходног става примје-
њује се и на амандмане које подносе 
клубови народа.  
 

Подносилац приједлога закона 
може да подноси амандмане до завр-
шетка претреса приједлога закона.  
 

Влада може да подносе амандм-
ане и на приједлог закона који није по-
днијела. 
 

Предсједавајући Скупштине за-
примљене амандмане доставља пред-
лагачу који је обавезан да се очитује у 
писаној форми и очитовање достави 
предсједавајућем Скупштине.  
 

Члан 145. 
 

Сваки посланик може подније-
ти амандман до закључења претреса.  
 

Када се амандманом мијењају 
начела на којим се заснива закон или 
се ангажују значајнија материјална ср-
едства, на приједлог 5 посланика, Уст-
авне и законодавно-правне комисије, 
надлежног или другог радног тијела 
Скупштине, Скупштина може одлучи-
ти да се одложи расправа ради заузим-
ања ставова у клубовима посланика. 
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Члан 146. 

 
Уколико се амандманом битн-

ије мијења текст приједлога закона, о 
амандману се не може одлучити прије 
него што се о њему не изјасне надлеж-
на радна тијела Скупштине, Уставна и 
законодавно-правна комисија и Влада.  
 

Члан 147. 
 

Ако амандман на приједлог за-
кона садржи одредбе којима се ангаж-
ују финансијска средства, предсједава-
јући Скупштине доставља амандман и 
надлежном кантоналном органу у чи-
ји дјелокруг спадају питања обезбјеђе-
ња средстава и располагања средстви-
ма да размотри утицај одредаба аман-
дмана на расположива средства и на 
обезбјеђење средстава за финансира-
ње предложеног рјешења и да о томе 
извјести Скупштину. 
 

Члан 148. 
 

Поводом амандмана на пријед-
лог закона поднесеног у току претре-
са, Скупштина може одлучити да се 
претрес прекине да би се о амандману 
изјаснила Влада, надлежно радно тије-
ло, клубови народа и Уставна и зако-
нодавно-правна комисија.  
 

Члан 149. 
 

Подносилац приједлога закона 
се изјашњава о амандману.  
 

Влада се изјашњава о амандма-
нима и када није предлагач закона.  
 

Амандман подносиоца приједл- 
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ога закона, као и амандман другог овл-
аштеног предлагача са којим се подно-
силац приједлога сагласио, постаје сас-
тавни дио приједлога закона. 
 

О амандману на приједлог зако-
на са којим се није сагласио предлагач, 
а подносилац амандмана није одустао 
од њега, Скупштина гласа одвојено.  
 
 

- Доношење закона по скраћен-
ом поступку  

 
Члан 150. 

 
Кад је то Програмом рада Скуп-

штине предвиђено или кад није у пи-
тању сложен и обиман закон, подноси-
лац приједлога закона може умјесто 
нацрта да поднесе приједлог закона и 
да предложи да се приједлог закона 
претреса по скраћеном поступку без 
нацрта закона. 
 

О приједлогу за доношење зак-
она по скраћеном поступку одлучује 
Скупштина као о претходном питању 
на сједници Скупштине прије утврђи-
вања дневног реда.  
 

Ако Скупштина не прихвати да 
претреса приједлог закона по скраћен-
ом поступку, са приједлогом закона ће 
се поступити као са нацртом и о том 
нацрту одмах се врши расправа. 
 
- Доношење закона по хитном 

поступку 
 

Члан 151. 
 

Закони се, по правилу, не доно-
се по хитном поступку.  
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Изузетно, по хитном поступку 

може да се донесе само закон којим се 
уређују односи и питања за чије уре-
ђивање постоји неодложна потреба и 
ако би доношење закона у редовном 
поступку могло да изазове штетне пос-
љедице за друштвене интересе у Кан-
тону.  
 

Члан 152. 
 

Приједлог да се донесе закон по 
хитном поступку, заједно са приједло-
гом тог закона, може да поднесе сваки 
посланик, радно тијело Скупштине и 
Влада, уз образложење зашто је неоп-
ходно да се закон донесе по хитном 
поступку. 
 

Члан 153. 
 

О приједлогу за доношење 
закона по хитном поступку одлучује 
Скупштина као о претходном питању 
на сједници Скупштине прије утврђи-
вања дневног реда.  
 

О приједлогу се води претрес, а 
Скупштина може одлучити да поднос-
илац приједлога закона или његов пр-
едставник на сједници Скупштине ус-
мено наведе разлоге због којих је пот-
ребно да се закон донесе по хитном 
поступку.  
 

Ако приједлог није поднијела 
Влада, Скупштина ће прије одлучива-
ња од ње затражити мишљење о овом 
приједлогу.  
 

Ако Скупштина усвоји пријед-
лог за доношење закона по хитном по-
ступку, приједлог закона се уноси у 
дневни ред и о њему се одлучује на ис- 
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тој сједници Скупштине. 
 

Ако Скупштина не прихвати 
разлоге из члана 151. став (2) овог Пос-
ловника за доношење закона по хитн-
ом поступку, о свом закључку одмах 
обавјештава подносиоца приједлога 
закона, те о њему расправља као о нац-
рту.  
 

Члан 154. 
 

Предсједавајући Скупштине, 
кад прими приједлог да се закон доне-
се по хитном поступку, затражиће од 
Уставне и законодавно-правне комис-
ије и одговарајућег радног тијела да 
размотре приједлог закона и поднесу 
Скупштини извјештај.  
 

Скупштина може, кад утврди 
потребу доношења закона по хитном 
поступку или у току претреса, да зат-
ражи од Уставне и законодавно-прав-
не комисије и одговарајућег радног ти-
јела да размотре приједлоге и поднесу 
одмах извјештај о приједлогу закона.  
 

Члан 155. 
 

На приједлог закона који се 
доноси по хитном поступку могу да се 
подносе амандмани до закључења пр-
етреса.  
 

Ако се амандманом мијењају 
начела на којима се заснива приједлог 
закона, или ако би прихватање аманд-
мана проузроковало битну измјену те-
кста приједлога закона, или ако се ама-
ндманом ангажују финансијска сред-
ства, Скупштина ће одлучити о аман-
дману кад прибави мишљење Уставне 
и законодавно-правне комисије и кад  
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се о том изјасни Влада.  
 

Уставна и законодавно-правна 
комисија и друга надлежна тијела ду-
жни су да одмах размотре достављене 
амандмане и да поднесу Скупштини 
извјештај са мишљењем и приједлози-
ма.  
 
 
- Вршење исправки у закону, 

другом пропису и општем акту  
 

Члан 156. 
 

Приједлог за исправку штампа-
рских грешака у објављеном тексту за-
кона, других прописа и општих аката 
Скупштине подноси кантонални ор-
ган управе који је надлежан за старање 
о извршавању тих аката или овлаште-
ни подносилац приједлога закона, др-
угог прописа или општег акта. 
 

Исправке штампарских греша-
ка у објављеном тексту закона, другог 
прописа или општег акта Скупштине, 
послије сравњавања са оригиналом за-
кона, другог прописа или општег акта 
Скупштине, врши секретар Скупшти-
не.  
 

Основне одредбе о поступку за 
доношење других аката Скупштине 

 
 
- Доношење буџета Кантона и 

усвајање извјештаја о извршењу 
буџета  

 
Члан 157. 

 
Нацрт, односно приједлог буџ-

ета, закон о извршењу буџета и извје- 



Број 3 – страна 374 
 
 
штај о извршењу буџета утврђује Вла-
да и доставља их Скупштини, са обра-
зложењем и потребном документаци-
јом.  
 

Члан 158. 
 

У поступку за доношење акта 
из претходног члана сходно се примје-
њују одредбе Закона о прорачунима/ 
буџетима Федерације Босне и Херцег-
овине.  
 
 
- Доношење планских докумената 

и просторног плана Кантона  
 

Члан 159. 
 

Нацрт, односно приједлог пла-
нских докумената Кантона и просто-
рног плана Кантона утврђује Влада и 
доставља их са образложењем и потре-
бном документацијом предсједавајућ-
ем Скупштине.  
 

Рокови за утврђивање и размат-
рање нацрта, односно приједлога пла-
нских докумената Кантона утврђују се 
посебном одлуком Скупштине, на пр-
иједлог Владе.  
 

Члан 160. 
 

У поступку за доношење планс-
ких докумената  Кантона и просторн-
ог плана Кантона сходно се примјењу-
ју одредбе овог Пословника о поступ-
ку за доношење закона, ако Пословни-
ком није другачије одређено.  
 
 
- Доношење одлука, декларација, 

резолуција и препорука  
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Члан 161. 
 

Доношење одлука, декларација, 
резолуција и препорука врши се по 
одредбама овог Пословника које се од-
носе на поступак за доношење закона, 
с тим што се у поступку за доношење 
ових аката не израђује нацрт акта, уко-
лико Скупштина другачије не одлучи.  
 

Изузетно, приједлози ових ака-
та могу се подносити и на самој сједн-
ици, уколико за то постоји неодложна 
потреба.  
 
 
- Давање сагласности на статуте и 

друга општа акта  
 

Члан 162. 
 

Статут и друга општа акта пр-
авних лица достављају се Скупштини 
ради давања сагласности када је то 
законом или другим актом прописано.  
 

Предсједавајући Скупштине ак-
та из претходног става доставља посла-
ницима и надлежним радним тијели-
ма.  
 

Ако су на одредбе статута или 
других општих аката дате примједбе, 
исте се достављају подносиоцу акта ко-
ји обавјештава Скупштину о извршен-
ом усаглашавању са Уставом и закон-
ом. 
  

Одлуку о давању сагласности 
на акта из става (1) овог члана доноси 
Скупштина.  
 
- Давање аутентичних тумачења 

закона  
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Члан 163. 
 

Аутентично тумачење је општи 
акт којим се утврђује истинитост, вје-
родостојност, изворност и правилан 
смисао недовољно јасне одредбе зак-
она.  
 

Аутентично тумачење се прим-
јењује и важи од дана примјене одред-
бе закона за коју се даје аутентично ту-
мачење.  
 

Члан 164. 
 

Иницијативу за давање аутент-
ичног тумачења закона могу подније-
ти сва физичка и правна лица. 
 

Приједлог за давање аутентич-
ног тумачења закона може поднијети 
сваки посланик, радно тијело Скупш-
тине, Влада, те општински и кантона-
лни судови. 
 

Члан 165. 
 

Иницијатива, односно приједл-
ог за давање аутентичног тумачења за-
кона, подноси се предсједавајућем Ск-
упштине и мора да садржи назив за-
кона и навођења одредбе за коју се тр-
ажи тумачење са образложењем.  
 

Иницијативу за давање аутент-
ичног тумачења закона предсједавају-
ћи Скупштине упућује Уставној и зак-
онодавно-правној комисији и Влади, а 
приједлог им обавезно доставља ако 
они нису подносиоци приједлога.  
 

Члан 166. 
 

Уставна и законодавно-правна  
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комисија, пошто прибави потребна 
мишљења и документацију од радних 
тијела, Владе и других кантоналних 
органа надлежних за старање о изврш-
авању или спровођењу донесеног зак-
она, оцјењује да ли је иницијатива од-
носно приједлог за давање аутентичн-
ог тумачења закона основана.  
 

Ако Уставна и законодавно-пр-
авна комисија оцијени да приједлог, 
односно иницијатива за давање аутен-
тичног тумачења нису основани, о то-
ме ће обавијестити предсједавајућег 
Скупштине.  
 

Ако утврди да је иницијатива 
основана, Уставна и законодавно-
правна комисија утврдиће приједлог 
текста аутентичног тумачења, који са 
својим извјештајем подноси Скупшти-
ни.  
 

Члан 167. 
 

Одлуку о основаности за дава-
ње аутентичног тумачења закона дон-
оси Скупштина.  
 

Уколико одлучи да је приједлог 
основан, Скупштина доноси/усваја ау-
тентично тумачење закона.  
 

Члан 168. 
 

У поступку за давање аутенти-
чног тумачења закона сходно се прим-
јењују одредбе овог Пословника о пос-
тупку за доношење закона.  
 

Члан 169. 
 

Аутентично тумачење закона 
објављује се у “Службеним новинама  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“.  
 
 
- Пречишћени текст закона и дру-

гог акта  
 

Члан 170. 
 

Када је законом или другим ак-
том одређено да Уставна и законодав-
но-правна комисија утврђује пречиш-
ћени текст закона или другог акта (у 
даљем тексту: пречишћени текст акта), 
кантонални орган одговоран за прово-
ђење тог акта доставља приједлог пре-
чишћеног текста акта Уставној и зако-
нодавно-правној комисији, у року који 
она одреди.  
 

Члан 171. 
 

Пречишћени текст акта садржи 
само интегрални текст акта чији се пр-
ечишћени текст утврђује.  
 

У пречишћеном тексту акта Ус-
тавна и законодавно-правна комисија 
не може утврђивати нове норме.  
 

Члан 172. 
 

Уставна и законодавно-правна 
комисија стара се о томе да приједлог 
пречишћеног текста акта буде правно-
технички ваљано обрађен и заједно са 
подносиоцем приједлога отклања еве-
нтуалне недостатке у тексту. 
 

Члан 173. 
 

Уставна и законодавно-правна 
комисија на сједници утврђује пречи-
шћени текст акта. 
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Поступак утврђивања акта из 

претходног става на сједници Комиси-
је, Уставна и законодавно-правна ком-
исија утврђује својим Пословником 
или другим актом Комисије.  
 

Члан 174. 
 

Пречишћени текст акта се при-
мјењује од дана када је објављен у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, а важност ње-
гових одредаба утврђена је у актима 
који су обухваћени пречишћеним тек-
стом акта.  
 

Када се након објављивања пре-
чишћеног текста акта предложи Скуп-
штини измјена или допуна акта, ове 
измјене и допуне предлажу се на одно-
сне одредбе у пречишћеном тексту ак-
та са навођењем броја “Службених но-
вина Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ у којем је објављен пречишћ-
ени текст акта.  
 

На исти начин се поступа када 
је утврђен нови пречишћени текст ак-
та, с тим што се назначава да се ради о 
новом пречишћеном тексту акта.  
 

У првом новом пречишћеном 
тексту не назначава се редни број, а у 
сваком наредном пречишћеном тексту 
акта назначава се и односни редни 
број тог пречишћеног текста акта. 
 
 
- Поступак за промјену Устава 

Кантона  
 

Члан 175. 
 

Промјену Устава Кантона може  
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иницирати сваки посланик. 
 

Иницијатива се подноси писм-
ено са образложењем предсједавајућем 
Скупштине. 
 

О иницијативи за промјену Уст-
ава Кантона Скупштина одлучује на 
сједници већином гласова од укупног 
броја посланика. 
 

Иницијативу за промјену Уста-
ва Кантона која је добила потребну ве-
ћину обрађује Уставна и законодавно-
правна комисија Скупштине и подно-
си је Скупштини. 
 

Приједлог Уставне и законодав-
но-правне комисије који је подржан на 
сједници Скупштине већином гласова 
од укупног броја посланика сматра се 
амандманом на Устав Кантона. 
 

Члан 176. 
 

Промјене Устава Кантона врше 
се путем амандмана.  
 

Приједлог амандмана на Устав 
Кантона могу поднијети клубови по-
сланика, клубови народа, већина пос-
ланика у Скупштини и Влада. 
 

Приједлог амандмана из прет-
ходног става подноси се писмено и са 
образложењем предсједавајућем Скуп-
штине, који га доставља на мишљење 
Уставној  и законодавно правној коми-
сији Скупштине и Влади.  
 

Члан 177. 
 

Приједлог амандмана на Устав 
Кантона закључком се ставља на јавну 
расправу.  
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О спровођењу јавне расправе 
стара се Уставна и законодавно-правна 
комисија, о чему подноси извјештај 
Скупштини.  
 

Члан 178. 
 

Да би Скупштина разматрала 
предложене амандмане, мора протећи 
рок од најмање 15 дана од дана када су 
они поднесени.  
 

Члан 179. 
 

Предложени амандман на Уст-
ав Кантона усваја се двотрећинском 
већином гласова од укупног броја по-
сланика у Скупштини.  
 

Члан 180. 
 

Уколико Скупштина одбије пр-
едложени амандман, исти амандман 
не може се предложити прије истека 
рока од шест мјесеци. 
 
 
- Дјеловање Скупштине у поступ-

цима пред уставним судовима  
 

Члан 181. 
 

Обавјештење које Уставни суд 
Босне и Херцеговине или Уставни суд 
Федерације Босне и Херцеговине у ск-
ладу са одредбама Устава и закона до-
стави Скупштини, а односи се на пок-
ретање поступка пред Уставним суд-
ом, предсједавајући Скупштине доста-
вља Уставној и законодавно-правној 
комисији, надлежној за поступање по  
актима Уставног суда, и секретару Ск-
упштине.  
 

Секретар Скупштине прикуп- 
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ља потребне податке и акта о предме-
ту који се води пред Уставним судом.  
 

Уставна и законодавно-правна 
комисија, на основу прикупљених по-
датака и аката, утврђује одговор Устав-
ном суду.  
 

Одговор са свим доказима пре-
дсједавајући Скупштине доставља Уст-
авном суду, у року остављеном у пози-
ву Уставног суда.  
 

Члан 182. 
 

Предсједавајући Скупштине 
или од њега овлаштено лице заступа 
Скупштину у поступку пред Уставним 
судом.  
 

Члан 183. 
 

Предсједавајући Скупштине об-
авјештава Скупштину о одлуци Устав-
ног суда.  
 

Скупштина поступа по одлуци 
суда и о томе обавјештава суд.  
 
 
VII – ИЗБОРИ, ИМЕНОВАЊА, 
          ПОТВРЂИВАЊА,       
          СМЈЕЊИВАЊА  
          И РАЗРЈЕШЕЊА  
 
- Опште одредбе  
 

Члан 184. 
 

Избором руководи предсједава-
јући Скупштине.  
 

Када се избор врши тајним гла-
сањем, предсједавајућем Скупштине 
помажу његови замјеници или два по- 
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сланика која он одреди. 
 

Ако је предсједавајући Скупш-
тине кандидат за избор, или се ради о 
његовом разрјешењу, сједницом за вр-
ијеме његовог избора, односно разрје-
шења руководи један од његових за-
мјеника.  
 

Члан 185. 
 

Одредбе овог Пословника које 
се односе на поступак избора и име-
новања сходно се примјењују и на по-
ступак смјене, односно разрјешења.  
 
 
- Подношење приједлога  
 

Члан 186. 
 

Приједлоге кандидата за избор 
и именовања која врши Скупштина 
дају Комисија за избор и именовање, 
као и посланици.  
 

Приједлози из претходног става 
достављају се у писменој форми и са 
образложењем предсједавајућем Ску-
пштине најмање 7 дана прије одржа-
вања сједнице на којој ће се вршити 
избор, односно именовање.  
 

Предсједавајући је дужан доста-
вити посланцима образложене прије-
длоге најмање 2 дана прије одржавања 
сједнице на којој ће се вршити избор, 
односно именовање.  
 
 
- Одлучивање о избору и именовању  
 

Члан 187. 
 

О приједлогу за избор, односно  
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именовање гласа се за сваког канди- 
дата посебно.  
 

Изузетно од претходног става за 
избор чланова радних тијела Скупш-
тине, гласање се врши на основу листе 
у цјелини, осим када се избор врши 
ради измјене или допуне њиховог 
састава. 
 

Уколико се са листе оспори из-
бор или именовање појединог канди-
дата, за оспореног кандидата се гласа 
одвојено.  
 

Члан 188. 
 

Гласање о приједлогу за избор, 
односно именовање у правилу је јавно.  
 

Скупштина може да одлучи да 
се избор, односно именовање врши 
тајним гласањем, путем гласачких ли-
стића.  
 

Члан 189. 
 

Гласачки листићи су исте вели-
чине, облика и боје, а на њима је отис-
нут печат Скупштине. У гласачки лис-
тић се уносе имена свих кандидата ре-
дом којим су предложени, са редним 
бројем испред њиховог имена. Када се 
гласа за листе у цјелини, у гласачки 
листић се уносе све кандидатске листе.  
 

Члан 190. 
 

Када се гласа за кандидате поје-
диначно, гласа се заокруживањем ред-
ног броја испред имена кандидата.  

 
Када се гласа о кандидатској ли-

сти, гласа се “за листу” или “против 
листе” у цјелини.  
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Члан 191. 

 
Након што предсједавајући Ск-

упштине објави да је гласање заврше-
но, утврђују се и објављују резултати 
гласања.  
 

Гласачки листић на коме се не 
може утврдити за ког је кандидата, од-
носно листу посланик гласао, сматра 
се неважећим.  
 

Члан 192. 
 

Изабрани су, односно именова-
ни они кандидати који су добили ве-
ћину гласова од укупног броја послан-
ика. 
 

Гласање ће се у другом кругу 
поновити за она мјеста за која предло-
жени кандидати нису добили потре-
бну већину.  
 

Уколико предложени кандида-
ти ни у другом кругу гласања не доб-
ију потребну већину, понавља се ције-
ли изборни поступак за избор, однос-
но именовање на предложено мјесто, 
односно положај, али са другим канд-
идатима.  
 
- Поступак смјењивања и оставке  
 

Члан 193. 
 

Лице кога бира, именује или 
потврђује Скупштина може бити сми-
јењено одлуком Скупштине, која се до-
носи већином гласова од укупног бро-
ја посланика, ако не врши дужност у 
складу са Уставом, законом и у оквиру 
датих овлаштења.  
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Члан 194. 
 

Када лице кога бира или имен-
ује Скупштина поднесе оставку, пред-
сједавајући Скупштине о томе обавје-
штава Комисију за избор и именовања, 
која о томе израђује писано мишљење.  
 

Оставка се заједно са мишљењ-
ем доставља свим посланицима. 
 

У поступку разматрања оставке 
Скупштина ће подносиоцу оставке ом-
огућити изјашњење о разлозима под-
ношења оставке. Уколико лице које је 
поднијело оставку остане при свом ст-
аву, Скупштина  то лице разрјешава.  
 
 
- Избор премијера Кантона  
 

Члан 195. 
 

Кандидата за премијера Канто- 
предсједавајућем Скупштине предла-
жу клубови посланика.  
 

Предсједавајући Скупштине, 
именује, уз консултације са својим 
замјеницима, кандидата за премијера 
Кантона.  
 

Члан 196. 
 

Кандидат за мјесто премијера 
Кантона доставља предсједавајућем 
Скупштине приједлог кандидата за 
министре и то најмање 10 дана прије 
почетка сједнице Скупштине на којој 
ће се вршити избор.  
 

Предсједавајући Скупштине ов-
ај приједлог одмах и без одлагања про-
сљеђује Комисији за избор и именова- 
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ња, која на основу њега утврђује приј- 
едлог одлуке о потврђивању Владе. 
 

Приједлог одлуке о потврђива-
њу Владе Комисија за избор и имено-
вања доставља посланицима у Скупш-
тини најмање 7 дана прије одржавања 
сједнице Скупштине.  
 

Члан 197. 
 

Скупштина доноси Одлуку о 
потврђивању Владе у цјелини, јавним 
гласањем. 
 

Предложена Влада преузима 
дужност ако је за њу гласала натполо-
вична већина од укупног броја посла-
ника у Скупштини.  
 

Ако приједлог одлуке о потвр-
ђивању Владе не добије потребну већ-
ину, поступак се понавља. 
 
 
VIII –  ОДНОС СКУПШТИНЕ  
             И ВЛАДЕ КАНТОНА  
 
 
- Опште одредбе  
 

Члан 198. 
 

Односи између Скупштине и 
Владе заснивају се на Уставу Кантона, 
закону и овом Пословнику.  
 

Влада одговара Скупштини за 
предлагање и провођење политике ко-
ју је утврдила Скупштина и извршава-
ње закона, других прописа и општих 
аката за чије су извршавање одговорни 
органи у Кантону, те за усмјеравање и 
усклађивање рада кантоналних мини- 
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старстава и других кантоналних орга-
на управе.  
 

Скупштина врши надзор над 
радом Владе, њених министарстава и 
других кантоналних органа управе.  
 

Члан 199. 
 

У остваривању својих Уставом и 
законом утврђених права и дужности, 
Влада:  
 

- предлаже Скупштини донешење 
закона, других прописа и општих 
аката;  

- даје мишљење о нацртима и при-
једлозима закона, других прописа 
и општих аката које она није под-
нијела, те подноси амандмане на 
приједлоге тих аката;  

- може тражити да се сазове сједница 
Скупштине или радног тијела Ску-
пштине ради претресања одређен-
ог питања о коме жели да изнесе 
свој став и тражити да Скупштина, 
односно њено радно тијело о том 
питању заузме став;  

- учествује у раду на сједници Скуп-
штине и може путем свог предста-
вника изложити став о питањима 
која су на дневном реду сједнице и  

- може предложити Скупштини да 
се одложи претрес нацрта, односно 
приједлога закона, другог прописа 
или општег акта да би заузела свој 
став и изложила га на сједници или 
да се, ради претреса одређеног пи-
тања, образује заједничка комисија 
састављена од посланика у Скупш-
тини и чланова Владе.  

 
Члан 200. 

 
Премијер Кантона редовно пр- 
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исуствује сједницама Скупштине.  
 

Обавеза је Скупштине да Владу 
правовремено обавијести о времену и 
мјесту одржавања сједница Скупшти-
не и њених радних тијела, док Влада 
редовно обавјештава Скупштину о св-
ојим представницима који ће присус-
твовати сједници.  
 

Влада има право и обавезу да, 
осим представника Владе, шаље и дру-
ге овлаштене представнике на сједни-
це Скупштине и њених радних тијела, 
како би помогли при разматрању од-
ређених питања.  
 

Ако Влада не упути свог пред-
ставника на сједницу Скупштине или 
њеног радног тијела, разматрано пита-
ње ће се скинути са дневног реда сјед-
нице, а може се и поставити питање 
одговорности Владе, односно њеног 
ресорног министра.  
 

Члан 201. 
 

Скупштина може у оквиру свог 
дјелокруга тражити од Владе:  
 

- да припреми нацрт, односно при-
једлог закона, другог прописа или 
општег акта;  

- да изложи своје ставове о поједин-
им питањима која су на дневном 
реду сједнице Скупштине;  

- да мишљење о нацрту, односно пр-
иједлогу закона, другог прописа 
или општег акта који није предло-
жила Влада, као и о другом пријед-
логу, документу или материјалу 
који се разматра на сједници Скуп-
штине и  

- да поднесе извјештај о одређеном 
питању.  
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Члан 202. 
 

Влада је дужна да најмање једн-
ом годишње поднесе Скупштини год-
ишњи извјештај о свом раду, као и о 
раду кантоналних органа управе.  
 

Скупштина може, осим годиш-
њег извјештаја, од Владе затражити по-
дношење периодичних или дјеломич-
них извјештаја о њеном раду, као и из-
вјештаја о раду појединих министарс-
тава илли кантоналних органа управе.  
 

Извјештаје о раду Владе Скупш-
тина претреса на сједници и о томе до-
носи закључак.  
 
 
- Посланичка питања и иницијативе  
 

Члан 203. 
 

Посланици могу постављати 
посланичка питања премијеру Канто-
на, било којем члану Владе и свим ор-
ганима који су носиоци јавно-правних 
овлаштења из кантоналне надлежно-
сти.  
 

Посланичка питања се односе 
на специфичне информације, чињен-
ице, ситуације или сазнања из дјелок-
руга Владе и њених органа.  
 

Члан 204. 
 

На свакој редовној сједници из-
двојиће се сат времена (Владин сат) за 
посланичка питања и иницијативе, на 
крају сједнице, којем обавезно при-
суствују премијер Кантона и чланови 
Владе.  
 

Један посланик на једној редов- 
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ној сједници може усмено поставити 
највише два посланичка питања или 
иницијативе, а писмено може достави-
ти неограничен број посланичких пи-
тања или иницијатива.  
 

Посланичка питања и иниција-
тиве подносе се на засједању Скупш-
тине у усменом или писаном облику с 
тим што посланичка питања и иници-
јативе изнесене усмено морају бити и 
писмено достављене предсједавајућем 
Скупштине.  
 

Посланичко питање се подноси 
предсједавајућем Скупштине у писан-
ој форми, а он га одмах прослијеђује 
премијеру Кантона или ономе минис-
тру којем је упућено. 
 

Посланик који поставља посла-
ничко питање у поднеску наводи да 
ли тражи усмени одговор на сједници 
Скупштине или писани одговор. 
 

Члан 205. 
 

Одговори на посланичка пита-
ња у правилу се дају усмено на истој 
или на првој сљедећој сједници Скуп-
штине, с тим што се на захтјев послан-
ика могу дати и у писаној форми. 
 

О поднесеним иницијативама, 
у правилу, води се расправа на првој 
наредној сједници Скупштине у окви-
ру “Владиног сата” а субјекат на којег 
се односи иницијатива дужан је да се о 
истој одреди уз образложење. 
 

Скупштина се може закључком 
одредити о предложеној иницијативи, 
а дужна је да се одреди уколико подн-
осилац иницијативе то тражи, на првој  
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наредној сједници, у оквиру „Владин-
ог сата“. 
 

Члан 206. 
 

Одговор на постављено посла-
ничко питање даје представник Владе 
или представник органа којем је пита-
ње упућено.  
 

Од дана постављања питања до 
дана уврштавања усменог и писаног 
одговора на дневни ред сједнице Ск-
упштине не смије проћи више од 30 
дана. 
 

Уколико није у могућности дос-
тавити одговор на наредној сједници 
Скупштине, Влада је дужна обавијест-
ити Скупштину о разлозима недостав-
љања одговора. 
 

Члан 207. 
  

Када се тражи усмени одговор 
посланик поставља питања у трајању 
до пет минута, након чега премијер 
Кантона или надлежни министар изн-
оси одговор.  
 

Уколико посланик није задово-
љан одговором,  на постављено посла-
ничко питање може поставити додат-
но питање у времену до двије минуте, 
након чега се премијеру Кантона или 
надлежном министру омогућава дава-
ње одговора у истом трајању. 
 

Уколико и након додатног од-
говора посланик сматра да није добио 
потпун одговор на постављено посла-
ничко питање, дужан је дати кратко 
образложење, а Влада је потом дужна 
дати нови одговор у писаној или усм- 
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еној форми на првој наредној сјед-
ници Скупштине. 
 

Уколико посланик нема примје-
дби након додатног одговора на пос-
ланичко питање, предсједавајући Ску-
пштине закључује разматрање тог пи-
тања и даје ријеч слиједећем лицу ов-
лаштеном да говори. 
 

Члан 208. 
 

Из оправданих разлога, Влада 
или надлежни министар могу затра-
жити да се давање одговора о одређен-
ом питању одгоди за наредну сједницу 
Скупштине.  
 

Члан 209. 
 

Питања на која се тражи писа-
ни одговор у правилу су она питања 
која не допуштају једноставно усмено 
објашњење. 
 

Одговори у писаном облику до-
стављају се предсједавајућем Скупшти-
не у року од 15 дана а, изузетно, Влада 
или надлежни министар могу затра-
жити продужење овог рока за још 15 
дана.  
 

Када предсједавајући Скупшти-
не добије одговор на посланичко пита-
ње, копију одговора одмах доставља 
посланику који га је поставио, као и 
осталим посланицима.  
 

Уколико одговор на посланич-
ко питање не буде достављен у року 
предвиђеном ставом (2) овог члана, 
или подносилац питања није задовољ-
ан одговором на постављено питање, 
може тражити од Колегија Скупштине  
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да обавезно ово питање уврсти на дне-
вни ред прве наредне сједнице Скуп-
штине. 
 
 
- Интерпелације  

 
Члан 210. 

 
Најмање 1/3 посланика у Скуп-

штини може поднијети интерпелацију 
за претресање одређених питања у ве-
зи са радом, ставовима или поступци-
ма Владе и њених министарстава на 
провођењу утврђене политике и зако-
на.  
 

Интерпелација се подноси пис-
мено предсједавајућем Скупштине, а 
морају је потписати сви подносиоци. 
 

Члан 211. 
 

Колегиј Скупштине разматра 
интерпелацију, па ако оцијени да ини-
цијатива за интерпелацију има основа, 
просљеђује је осталим посланицима и 
Влади.  
 

Уколико оцијени да иницијати-
ва за интерпелацију нема основа, Кол-
егиј Скупштине је враћа предлагачима 
како би се обавила замјена иницијати-
ве за интерпелацију у посланичко пи-
тање.  
 

Члан 212. 
 

Влада је обавезна доставити пи-
смени извјештај поводом интерпела-
ције предсједавајућем Скупштине у 
року од 30 дана, а исти се разматра на 
сљедећој сједници Скупштине.  
 

Уколико Влада не поднесе извј- 
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ештај у смислу одредбе из претходног 
става, покренуће се поступак утврђи-
вања њене одговорности.  
 

Члан 213. 
 

Интерпелација се разматра на 
сједници Скупштине на тај начин што 
један од подносилаца иницијативе за 
интерпелацију добија ријеч да образ-
ложи иницијативу, а потом се, у истом 
трајању, ријеч даје премијеру Кантона 
да образложи извјештај или, уколико 
извјештај није поднесен, да усмено об-
разложи одговор на интерпелацију.  
 

Након тога сваки посланик мо-
же интервенирати у времену до 10 ми-
нута, а то право припада и премијеру 
Кантона.  
 

Предсједавајући Скупштине за-
кључује расправу када оцијени да је 
интерпелација довољно расправљена.  
 

Члан 214. 
 

У року од пет дана након закљ-
учења расправе о интерпелацији, сва-
ки посланик може предложити резо-
луцију или смјернице у вези са распра-
вљаном материјом.  
 

Предложена резолуција или см-
ијернице биће уврштени на дневни 
ред сљедеће сједнице Скупштине.  
 
 
- Гласање о неповјерењу  
 

Члан 215. 
 

Најмање 1/3 посланика у Скуп-
штини могу иницирати приједлог за 
гласање о неповјерењу Влади. 
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Овај приједлог доставља се пре-
дсједавајућем Скупштине у писаној 
форми, потписан од стране свих пред-
лагача и са детаљним образложењем.  
 

Одмах по пријему, предсједава-
јући Скупштине доставља приједлог 
Влади и свим посланицима у  Скупшт-
ини.  
 

Члан 216. 
 

Приједлог за гласање о неповје-
рењу Влади ставља се на дневни ред 
прве наредене сједнице Скупштине, а 
најкасније у року од 30 дана од дана 
достављања приједлога Влади. 
 

Члан 217. 
 

Прије почетка сједнице о изгла-
савању неповјерења, Влада може подн-
ијети Скупштини писани извјештај са 
мишљењима и ставовима у вези с при-
једлогом.  
 

Овај извјештај мора се достави-
ти Скупштини најкасније 48 сати пр-
ије почетка сједнице на којој ће се гла-
сати о неповјерењу Влади.  
 

Члан 218. 
 

Сваки од предлагача има право 
на сједници Скупштине образложити 
приједлог за гласање о неповјерењу 
Влади.  
 

Премијер Кантона или од њега 
овлаштени представник Владе има 
право одговорити и изнијети Владина 
стајалишта, након чега се отвара расп-
рава.  
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Члан 219. 

 
Предсједавајући Скупштине за-

кључује расправу када утврди да је ис-
црпљена листа пријављених у распра-
ви и приједлог ставља на гласање.  
 

Ако приједлог за гласање о не-
повјерењу Влади не буде усвојен, може 
се гласати о другим иницијативама у 
вези са расправљаном материјом. 
 

Уколико приједлог о неповјере-
њу Влади буде усвојен, поступак избо-
ра и потврђивања Владе покреће се 
одмах, а најкасније у року од 7 дана. 
 
 
IX – ОДНОС СКУПШТИНЕ ПРЕМА  
         ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА  
         И УДРУЖЕЊИМА И   
         НЕВЛАДИНИМ РГАНИЗАЦИЈАМА  
 

Члан 220. 
 

У остваривању својих Уставом 
утврђених права, обавеза и одговорно-
сти, Скупштина развија односе сарад-
ње и међусобног уважавања са поли-
тичким странкама, удружењима и не-
владиним организацијама на подручју 
Кантона.  
 

Члан 221. 
 

Кад се у раду Скупштине расп-
рављају питања која су значајна за Ка-
нтон, Скупштина ће иницирати догов-
ор о тим питањима са политичким ст-
ранкама, удружењима и невладиним 
организацијама, а путем својих радних 
тијела, Колегија или клубова послани-
ка.  
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Члан 222. 
 

У остваривању конкретних ак-
тивности Скупштина може да тражи 
мишљења и приједлоге од политичких 
странака, удружења и невладиних 
организација.  
 

Члан 223. 
 

Када политичке странке, однос-
но удружења и невладине организац-
ије путем посланика или непосредно 
покрену иницијативу према предсјед-
авајућем Скупштине, поднесу приједл-
ог и мишљења за рјешавање појединих 
питања из надлежности Скупштине, 
Скупштина је дужна да о тим иниција-
тивама, приједлозима и мишљењима 
заузме став и да о свом ставу на одгова-
рајући начин обавијести политичку 
странку или удружење и невладину 
организацију који су покренули ини-
цијативу, односно дали приједлог или 
мишљење. 
 
 
X – САРАДЊА СКУПШТИНЕ  
       С ГРАДСКИМ ВИЈЕЋЕМ  
        И ОПШТИНСКИМ ВИЈЕЋИМА   
 

Члан 224. 
 

Скупштина, у оквиру својих пр-
ава и дужности, развија све облике са-
радње и повезивања са Градским вије-
ћем и општинским вијећима.  
 

Члан 225. 
 

Ради размјене мишљења о пита-
њима од заједничког интереса, предсј-
едавајући Скупштине и предсједавају-
ћи Градског вијећа и општинских вије- 
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ћа могу организирати састанке и савје-
товања.  
 

Члан 226. 
 

Скупштина може на своје сједн-
ице позивати представнике Градског 
вијећа и општинских вијећа ради уче-
ствовања у разматрању питања која се 
односе на стање у појединим области-
ма друштвеног живота или других пи-
тања од интереса за грађане и органи-
зације и заједнице из области које су у 
дјелокругу Скупштине, као и ради пр-
ибављања њихових мишљења и прије-
длога о тим питањима. 
 
 
XI – МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  
          СКУПШТИНЕ  
 

Члан 227. 
 

Скупштина успоставља сарад-
њу са адекватним нивоима власти дру-
гих држава и међународним организа-
цијама, сагласно Уставу Босне и Херц-
еговине, Уставу Федерације Босне и 
Херцеговине и Уставу Кантона.  
 

Члан 228. 
 

Скупштина одобрава потписи-
вање међународних споразума и друг-
их аката из области међународне сара-
дње уз сагласност Парламента Федера-
ције Босне и Херцеговине.  
 

Члан 229. 
 

Захтјев за одобрење закључења 
међународног споразума или другог 
акта из области међународне сарадње 
са образложењем подноси премијер  
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Кантона и доставља га Скупштини, 
заједно са текстом споразума.  
 

Предсједавајући Скупштине за-
хтјев из претходног става доставља по-
сланицима и надлежном радном тије-
лу Скупштине које је обавезно у року 
од 7 дана дати мишљење.  
 

Члан 230. 
 

Након што Скупштина одлучи 
о одобрењу закључења међународног 
споразума или другог акта из области 
међународне сарадње, премијер Кан-
тона га потписује под условима утврђ-
еним Уставом Кантона.  
 
 
XII – УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА  
 

Члан 231. 
 

Скупштина се у свом раду кор-
исти босанским језиком, хрватским је-
зиком и српским језиком.  
 

Службена писма Скупштине су 
латиница и ћирилица.  
 
 
XIII–СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ  
 

Члан 232. 
 

Скупштина има Стручну служ-
бу.  
 

Служба врши стручне и друге 
послове за потребе Скупштине, радн-
их тијела Скупштине и посланика.  
 

Организација и рад Службе ур-
еђује се посебним прописом.  
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XIV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
           ОДРЕДБЕ  
 

Члан 233. 
 

Даном ступања на снагу овог 
Пословника престаје да важи Послов-
ник Скупштине Босанско-подрињског 
кантона Горажде (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ”, број: 10/08 и 1/15). 
 

Члан 234. 
 

Овај Пословник ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеним но-
винама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 
Број:01-05-67/18          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.01.2018.године         С К У П Ш Т И Н Е                                                                               
    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-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и 
члана 106. Пословника Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“, број: 10/08 
и 1/15), Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 31. редовној 
сједници, одржаној 31. јануара 2018. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању права на здравствено 
осигурање лица која нису осигурана 

по другом основу у Босанско-
подрињском кантону Горажде  

за 2018. годину 
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Члан 1. 
  

Овом се Одлуком утврђује пра-
во на здравствено осигурање у Босанс-
ко-подрињском кантону Горажде на 
начин да се појам осигураног лица из 
обавезног здравственог осигурања утв-
рђеног одредбама члана 19. Закона о 
здравственом осигурању Федерације 
БиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 
30/97, 7/02, 70/08 и 48/11) утврди и за 
лица која у претходне три године има-
ју пребивалиште на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (у да-
љем тексту: Кантон) и која нису здрав-
ствени осигураници или то право не 
могу остваривати по другом основу.  
 

Члан 2. 
 

Висина накнаде за обавезно зд-
равствено осигурање по једном осигу-
ранику утврдиће се посебним споразу-
мом између Владе и Завода здравстве-
ног осигурања Босанско-подрињског 
кантона Горажде у складу са Законом 
о здравственом осигурању и Законом о 
доприносима ФБиХ. 
 

Члан 3. 
 

Средства за проведбу ове Одлу-
ке обезбједиће се из Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде, са кода 
614200 БАЛ 005 – Текући трансфери 
појединцима (доприноси за здравстве-
но осигурање незапосленим лицима).  
 

Члан 4. 
 

Приликом утврђивања права из 
члана 1. ове Одлуке, као претходно пи-
тање потребно је утврдити да нису ис-
пуњени услови за остваривање права  
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на здравствено осигурање по једном 
од закона и другим прописима утвр-
ђених основа, а који су на снази у тре-
нутку доношења ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

Осигураници ће права по овој 
Одлуци остваривати у обиму права ос-
талих осигураника у Босанско–подри-
њском кантону Горажде.  

 
Права могу користити само она 

лица која право на здравствено осигу-
рање не могу остварити ни по којем 
другом основу у складу са Законом о 
здравственом осигурању, Законом о 
здравственој заштити, Закону о прави-
ма лица која се из Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде враћају у мјеста 
пријератног пребивалишта, Одлуком 
о утврђивању основног пакета здрав-
ствених права, као што су сљедећа ли-
ца: 
 
1. Пунољетна лица испод 65 година 

старости са пребивалиштем у Ка-
нтону која не испуњавају услове ос-
тваривања здравствене заштите пу-
тем Службе за запошљавање Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-
де; 

2. Малољетна лица старија од 6 годи-
на која не спадају у категорију уче-
ника и редовних студената са пре-
бивалиштем на подручију Канто-
на; 

3. Лица са пребивалиштем у Кантону 
која спадају у категорију борачке 
популације, а не испуњавају услове 
остваривања здравствене заштите 
по том основу; 

4. Лица са пребивалиштем у Кантону 
у стању социјалне потребе која не  
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испуњавају услове  остваривања зд-
равствене заштите по том основу; 

5. Радници који то право не остварују 
по другом основу, а који су били 
упослени у привредним друштви-
ма на подручју Кантона, те чији ра-
дноправни статус није ријешен; 

6. Остала здравствено неосигурана 
лица уколико то није у супротно-
сти са позитивним законским  про-
писима који регулишу ову област и 
област доприноса.  

 
У поменуте категорије не спа-

дају лица која имају статус здравствено 
осигураних лица по основу доброво-
љног осигурања. 
 

Члан 6. 
 

 Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде ће у име Владе Босанско 
подрињског кантона Горажде расписа-
ти јавни позив за пријаву неосигуран-
их лица, формирати комисију, те у ко-
ординацији са Владом Босанско-под-
рињског кантона Горажде провести 
поступак и утврдити списак лица која 
испуњавају услове да буду осигурани 
на основу ове Одлуке. 
 
 У комисију из става 1. овог чла-
на ће, поред представника Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде и Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, бити именован и представник Зав-
ода здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 
 Уз пријаву на прописаном обр- 
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асцу, потребно је доставити: увјерење 
о пребивалишту (ЦИПС), увјерење о 
кретању издато од МУП-а и овјерену 
изјаву апликанта да није здравствено 
осигуран ни по једном основу.  
 
 По претходно достављеним до-
казима и извршним провјерама те утв-
рђивањем да нису испуњени услови за 
остваривање права на здравствено оси-
гурање по једном од закона и другим 
прописима утврђених основа који су 
на снази, комисија из става 1. овог чла-
на, односно Министарство за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско подрињског 
кантона Горажде достављају (пречиш-
ћене) спискове неосигураних лица Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на даље поступање, односно де-
легирање према Заводу здравственог 
осигурања Босанско–подрињског кан-
тона Горажде.  
 
 По утврђивању коначног спис-
ка, као и накнадног додавања на исти, 
лице именовано од стране Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде ће 
у име исте обављати административне 
послове пријаве и одјаве на здравстве-
но осигурање.  
 

Члан 7. 
 

За неосигурана лица која из оп-
равданих разлога нису поднијела зах-
тјев у року дефинисаном јавним пози-
вом, (као и лица која из оправданих 
разлога и не својом грешком нису мог-
ла остварити право по другом осно-
ву), могу у току календарске године  
поднијети захтјев за признавање права 
из члана 1. ове Одлуке Министарству 
за социјалну политику, здравство, ра- 
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сељена лица и избјеглице Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, које их да-
ље након извршених провјера од стра-
не комисије из члана 6. Одлуке и утвр-
ђивања списка лица која испуњавају 
услове да буду осигурани на основу 
ове Одлуке просљеђује на даље посту-
пање Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  
 

Члан 8. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде ће као обавезник упла-
те доприноса за лица из члана 5. ове 
Одлуке, прије слања спискова Заводу 
здравственог осигурања Босанско-под-
рињског кантона Горажде, са истим 
споразумно договорити начин слања 
фактура, односно начин плаћања по 
истим, као и обим здравствене зашти-
те, с тим да обим права неће бити ма-
њи од обима права осталих осигуран-
ика Босанско-подрињског кантона Го-
ражде.  

 
На основу усаглашених списко-

ва, Завод здравственог осигурања  Бос-
анско-подрињског кантона Горажде ће 
испостављати фактуре Влади Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, која 
ће у складу са Законом о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2018.годину, исте достављати 
Министарству за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде на реа-
лизацију.  
 

Члан 9. 
 

Утврђено право осигурана лица 
могу остварити на начин да једном 
мјесечно овјеравају здравствене књиж-
ице на шалтеру Завода здравственог  
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осигурања Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а према раније доставље-
ним списковима од стране Владе Боса-
нско подрињског кантона Горажде. 
  

Овјеравање здравствених књи-
жица може се вршити закључно са 
30.11.2018.године. 
 

Члан 10. 
 

Право на здравствено осигура-
ње имају и чланови уже породице оси-
гураника који живе у заједничком до-
маћинству носиоца осигурања, а не 
могу се осигурати по другом основу. 
 

Члан 11. 
 

За утврђено право на здравстве-
но осигурање неосигураних лица из 
члана 5. ове Одлуке ће се сачинити по-
себна евиденција од стране надлежних 
органа из члана 6. ове Одлуке, која ће 
се доставити Кантоналном пореском 
уреду Горажде, Кантоналној управи за 
инспекцијске послове Босанско-подри-
њског кантона Горажде и Заводу здра-
вственог осигурања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 

Члан 12. 
 

Порезна управа – Кантонални 
порезни уред Горажде, Кантонална 
управа за инспекцијске послове Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
Завод здраственог осигурања Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, по 
захтјеву Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде  односно органа из 
члана 6. ове Одлуке, а у циљу провјере 
података подузимаће неопходне рад-
ње из своје надлежности и о томе могу  
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сачинити одговарајући акт (записник, 
рјешење и сл.) те обавијестити подно-
сиоца захтјева ради даљег поступања.  
 

Члан 13. 
 

Саставни дио ове Одлуке је и 
Пријавни образац. 
 

Члан 14. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Влада Босанско-подрињског 
Кантона Горажде, Министарство за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде и Завод здрав-
ственог осигурања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде у складу са над-
лежностима из закона и ове Одлуке. 
 

Члан 15. 
  

Права утврђена овом Одлуком 
ће се користити до 31.12.2018. године 
или краће уколико започне примјена 
Одлуке о утврђењу основног пакета 
здравствених права у ФБиХ („Службе-
не новине ФБиХ“, број: 21/09) у складу 
са расположивим финансијским сред-
ствима.  

 
Лица која су у 2013, 2014, 2015, 

2016. и 2017. години остварила ово пр-
аво, исто настављају користити и у 
2018. години или док се обезбиједе за-
конске претпоставке за остваривање  
права по другом основу, с тим да ће 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде формирати комисију која ће 
провести ревизију досадашњих корис-
ника права, односно провјерити да ли 
су се промијениле околности од дату-
ма утврђивања права. 
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Члан 16. 
 

Одлука ступа на снагу наредн-
ог дана од дана објављивања у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“.  
 
Број:01-37-68/18          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.01.2018.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е                  Аида Обућа,с.р. 
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PRIJAVNI OBRAZAC  
 

1. Ime (ime roditelja) prezime  
 

2. JMBG  
 

3. Prebivalište  
 

4. Broj lične karte (organ koji je izdao)   
_____________izdate od________________ 
 

5. Kontakt telefon  
 

6.  Broj članova porodičnog domaćinstva u 
kojem živite. 

 
 

7. Od kog datuma ste zdravstveno neosigurani? 
 

 

8. Da li iko od članova domaćinstva ostvaruje 
zdravstvenu zaštitu i po kom osnovu? 

DA 
__________________ 

 
NE 

 
9. Da li imate ličnih dugovanja prema Fondu 

zdravstvenog osiguranja? 
 

DA 
 

NE 
10. Da li poslodavac kod koga radite ili ste radili 

ima dugovanja zbog ne uplate zdravstvenog 
osiguranja? 

 
DA 

 
NE 

11. Da li ste prijavljeni na evidenciju kod Službe 
za zapošljavanje? 

DA NE 

12.  Da li ste korisnik socijalne zaštite? DA 
 

NE 

13.  Da li ostvaruje novčana primanja po bilo 
kom osnovu? 

DA NE 

14. Da li ste pripadnik boračke populacije? DA NE 
 

15. Da li ste stariji od 65 godina starosti? 
 

DA NE 

 
 
DATUM, ____________________2018. godine                                             Potpis 
 

_______________________ 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (“Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и 
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-
подрињског  кантона Горажде, на 31. 
редовној сједници, одржаној, 31. јануа-
ра  2018. године, д о н о с и: 
 
 

О   Д   Л  У  К  У 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ 

ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГКАНТОНА 
ГОРАЖДЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ  

МИНИСТРА ЗА ПРАВОСУЂЕ, 
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ   

У ВЛАДИ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде потврђује Одлу-
ку премијера Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде о разрјешењу минист-
ра за правосуђе, управу и радне одно-
се у Влади Босанско-подрињског кант-
она Горажде, Јанковић Радмиле, број: 
02-05-23/18 од 25.01.2018. године. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“ и 
постаје саставни дио Одлуке о потвр- 

Број 3 – страна 393 
 

 
ђивању Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број: 01-05-24/15  од 
08. 01.2015. године, Одлуке број: 01-05-
149/16 од 26. фебруара 2016. године, 
Одлуке број: 01-05-250/16 од 04.04.2016. 
године, Одлуке број: 01-05-316/16 од 
25.04.2016. године, Одлуке број: 01-05-
252/17, Одлуке број: 01-05-253/17 и Од-
луке број: 01-05-254/17 од 31.03.2017. 
године. 
 

Број:01-05-69/18          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
31.01.2018.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р. 
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На основу Амандмана XXX став 
3. и XXXI на Устав Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде (“Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде”, број: 5/03, 8/98 и 10/00) и на 
основу члана 10. ставови 11. и 12. Зако-
на о Влади Босанско–подрињског кан-
тона  Горажде  (“Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/15), премијер Босанско–подри-
њског кантона Горажде д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу  министра  

за правосуђе, управу и радне односе 
у Влади Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
  
 Радмила Јанковић се разрјеша-
ва функције Министра за правосуђе, 
управу и радне односе у Влади Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, ра-
ди одласка у пензију. 
 

Члан 2. 
 

Одлука постаје пуноважна дан- 
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ом потврђивања од стране Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 3. 
 
 Одлуку објавити у “Службеним 
новинама Босанско-подрињског кант-
она  Горажде”. 
 
Број:02-05-23/18      П Р Е М И Ј Е Р 
25.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 31. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2018. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 13/17) и 
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-
подрињског кантона Горажде, на 31. 
редовној сједници, одржаној 31. јануа-
ра 2018. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности премијеру  

на потписивање Уговора о додјели 
грант средстава 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст премијеру Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на потписивање Уго-
вора о додјели грант средстава, са Ре-
публичком агенцијом за развој малих 
и средњих предузећа, Бања Лука, заст-
упаном по директору Маринку Ђуки-
ћу. 
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Члан 2. 
 
 У случају да се при реализацији 
Пројекта „Унапређење практичне нас-
таве у средњим школама“ укаже пот-
реба доношења анекса Уговора у окви-
ру уговорених средстава, Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је сагласна да премијер Босанско-
подрињског кантона Горажде може 
потписати исте. 
 

Члан 3. 
 
 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:01-38-70/18          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА   
31.01.2018.године С К У Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е                  Аида Обућа,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), 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 132. редовној сјед-
ници, одржаној дана 29.12.2017.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају је- 
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днократне новчане помоћи грађанима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де којима су средства потребна због 
тешке социјално-материјале ситуације 
и  за трошкове лијечења, како  слиједи:  
 
1. Пештек (Ахмет) Хрустем у износу 

од 100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602015554780, отворен код НЛБ 
банке експозитура Горажде. 

2. Бећирспахић Алмир у  износу од  
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002001941680, отворен код НЛБ 
бнке експозитура Горажде. 

3. Куртовић Шемса, у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1862610332669396, отворен код Зир-
ат банке 

4. Чимпо Шабан у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
101-140-6010382159, отворен код 
ПБС Сарајево филијала Горажде. 

5. Панџа Авдо у износу од 100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1995436058127913, отворен код Шп-
аркасе банке. 

6. Буква Џемо у износу од 100,00 КМ 
Средства уплатити на име Беговић 
Амел, рачун број:1613000061827273, 
отворен код Раифаизен банке фи-
лијала Горажде. 

7. Теровић Самир у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602014774512, отворен код НЛБ 
бнке експозитура Горажде. 

8. Муминовић Хусеин у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002012459487, отворен код НЛБ 
бнке, експозитура Горажде. 
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9. Адиловић Сеад у износу од 100,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602017730005, отворен код НЛБ 
бнке, експозитура Горажде. 

10. Чаушевић Анел у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602017918864, отворен код НЛБ 
бнке експозитура Горажде. 

11. Хасовић Зијо у износу од 150,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1995436030262529, отворен код Шп-
аркасе банке. 

12. Колаковић Ребија у износу од 
150,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
141-525-5320002-054, отворен код 
ББИ Сарајево филијала Горажде. 

13. Маслан Џевад у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1011406000988582, отворен код ПБС 
Сарајево  филијала Горажде. 

14. Исановић Аида у износу од 150,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1610000000000011, отворен код Раи-
фаизен банке филијала Горажде. 

15. Бездроб Мукадеса у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002009293698, отворен код НЛБ 
банке д.д. експозитура Горажде. 

16. Дељо Шахин у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1610300000000093, 09 30-00326-4, отв-
орен код Раифаизен банке фили-
јала Горажде. 

17. Софовић Мухамед у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
132-50020029935-48, отворен код  
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НЛБ банке д.д. експозитура Гора-
жде. 

18. Ћатовић Алма у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1862610332668911, отворен код Зир-
ат банке д.д. 

19. Живојевић Зада у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на име Живо-
јевић Ибро, рачун број: 1028401500 
142724, отворен код УНИОН БАН-
КА д.д. Сарајево експозитура Го-
ражде. 

20. Теровић Мевлудин у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1862610331958192, отворен код Зир-
ат банке д.д. 

21. Потурак Мурадиф у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1327310011490167, отворен код НЛБ 
банке д.д. експозитура Горажде. 

22. Манојловић Љиљана у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1327310011201689, отворен код НЛБ 
бнке д.д.  експозитура Горажде. 

23. Шалака Сенад у износу од 150,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002010576814, отворен код НЛБ 
бнке д.д. експозитура Горажде. 

24. Спаховић Хајра  у износу од 150,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
101-140 60110972-43, отворен код 
ПБС д.д. Сарајево филајала Гора-
жде. 

25. Богданић Весна у износу од 150,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
199-543-60579386-66, 21-1044431-579 
386, отворен  код Шпаркасе банке. 
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26. Стројил Мерсида у износу од 

150,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002011104203, отворен код НЛБ 
бнке   експозитура Горажде. 

27. Гагула Сеад у износу од 150,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002012079150, отворен код НЛБ 
бнке   експозитура Горажде. 

28. Спаховић Адис у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602018747438, отворен код НЛБ 
бнке   експозитура Горажде. 

29. Смајовић Седиха у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1613000004579813, отворен код Раи-
фаизен банке  филијала Горажде. 

30. Мићивода Селим у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1011406020624680, 21 – 34388, отвор-
ен код ПБС д.д. Сарајево филајала 
Горажде. 

31. Лигата Мирзета у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002001961662, отворен код НЛБ 
бнке  експозитура Горажде. 

32. Боровац Сеад у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1028401500190642, отворен код УН-
ИОН БАНКА д.д. Сарајево експо-
зитура Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре-
дства обезбједити из Буџета Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 - Текући транс-
фери појединцима. 
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Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–14-2167/17 
29.12.2017.године 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 4/17) и члана 23.  Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 8/15), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 132. редовној сјед-
ници, одржаној дана 29.12.2017.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  Владе Босанско-
подриског кантона Горажде   

са економског кода 614200  
– Текући трансфери појединцима 

БАЛ 005 и БАЛ 006 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност на Програм о 
измјенама и допунама Програма утро-
шка средстава из Буџета Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2017. годину, са економског кода 614 
200–Текући трансфери појединцима.  
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Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–14-2166/17              П Р Е М И Ј Е Р 
29.12.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.............................. 
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На основу члана 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:  4/17), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-

подриског кантона Горажде   
са економског кода 614200  

– Текући трансфери појединцима  
- БАЛ 005 и БАЛ 006 

 
 
 1. Висина средстава за проведбу 
Програма повећава се са 73.500,00 КМ  
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на 87.500,00 КМ. Наведену измјену изв-
ршити у цијелом тексту Програма. 
 
 
 2. Остали дијелови Програма 
остају непромијењени, а Програм сту-
па на снагу давањем сагласности од 
стране Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
Број:03–14–2166-1/17          П Р Е М И Ј Е Р  
29.12.2017.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 134. редовној сједн-
ици, одржаној дана 22.01.2018.године,                                        
д о н о с и:  
 
 

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

и спорт Босанско–подрињског 
кантона Горажде за плаћање рачуна 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст  Министарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт Босанско–
подрињског кантона Горажде за пла-
ћање рачуна број:17117/17 од 04.12.2017. 
године, који је саставни дио ове Одлу-
ке. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, које ће извршити уплату средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт у 
износу од 240,08 КМ уплатити на рач-
ун број: 1610000016260024 код Раифаи-
зен банке Сарајево, на име Удружења 
образовање гради БиХ Сарајево. 
 

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:03-14-73/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

123 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2018. годину                  
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 13/17), 
Влада Босанко-подрињског кантона 
Горажде, на 134. редовној сједници, од-
ржаној дана 22.01.2018.гoд, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програма 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 

(КАН 001) – Текући трансфер  
за спорт за 2018. годину 
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Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт са економског ко-
да 614 100 (КАН 001) –  Текући трансф-
ер за спорт за 2018.годину. 
  

Члан 2. 
 

Програм из тачке  1.  ове Одлу-
ке саставни су дио Одлуке. 
  

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-72/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

................................ 
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На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско подрињск-
ог кантона Горажде за 2018. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 13/17), а 
у складу са чланом 68. став (1) и чла-
ном 69. Закона о спорту Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 8/11, 1/14), Министар-
ство за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 

 
П Р О Г Р А М 

утрошка средстава Министарства  
за образовање, младе, науку, културу 

 и спорт са економског кода 614 100  
(КАН 001) – Текући трансфер за спорт  

за 2018. годину 
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
 Назив Програма је: „Програм 
утрошка средстава Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
001) – Текући трансфер за спорт за 
2018. годину“. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
                   01.01.2018 - 31.12.2018. године 
 
Буџетска позиција:   Текући трансфер  
                                                         за спорт  
 
Економски код:                             614 100 
 
Укупна вриједност Програма:   
                                                460 000,00 КМ 
 
Одговорно лице:                Дамир Жуга  
 
Позиција одговорног лица: 
                                                 Министар 
 
Контакт лице за Програм: 
                             Елмедин Ваљевчић, 
                      стручни савјетник за спорт  
 
Контакт-телефон:       038 224 259  
                                                       локал 214 
 
Контакт е-маил: 
                        obrazovanje@bpkg.gov.bа 
 
Интернет:         http://mо.bpkg.gov.bа/ 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше- 

mailto:obrazovanje@bpkg.gov.b%D0%B0
http://m%D0%BE.bpkg.gov.b%D0%B0/
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њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2018. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 13/17), дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде Одлуком број: 03-14-72/18 од 22. 
01.2018. године.  
 
 
2.  СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА  
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је да се због из-
узетно комплексне проблематике у об-
ласти  спорта, који је законом утврђена 
дјелатност, обезбиједи  дио финансијс-
ких средстава путем финансирања 
или суфинансирања редовних и дода-
тних програма носилаца спортских 
дјелатности на нивоу Кантона ради 
стварања широке квалитативне основе 
за развој спорта те услова даљњег на-
претка, односно очувања достигнутог 
нивоа квалитета спорта на подручју   
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Кантон). Такођер, 
сврха је да Министарство за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт (у 
даљем тексту: Министарство) преко 
овог Програма активно учествује са 
планираним буџетским средствима на 
побољшању цјелокупног квалитета сп-
орта и тјелесне активности дјеце, мл-
адих и одраслих грађана на подручју 
Кантона.  
 
 2.2. Опис Програма 
 
 Овим се Програмом дефинишу 
појединачне подстицајне мјере у обла-
сти спорта и тјелесне активности  на 
подручју Кантона, утврђују потребна 
финансијска средства, сврха Програма  
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те начин праћења реализације сваке 
од предвиђених подстицајних мјера, 
начин и динамика додјеле средстава, 
извјештавање, корисници Програма те 
друга питања од значаја за провођење 
Програма. 
  
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи циљ Програма  
 

Општи циљ овог Програма, у 
складу са надлежностима Министарст-
ва утврђеним чланом 12. Закона о ми-
нистарствима и другим тијелима кан-
тоналне управе Кантона („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 9/13 и 13/13), Страте-
гијом развоја Кантона за период 2016 – 
2020. година (мјера 2.2.1. - пројекти и 
активности 2.2.1.1., 2.2.1.2,. 2.2.1.3., 
2.2.1.4., и мјера 2.2.2. -  пројекти и акти-
вности 2.2.2.1), Стратегијом развоја 
спорта у Кантону донесеном 2015. 
године на период од четири године и 
Програмом рада Министарства за 
2018. годину је успоставити систем по-
дршке такмичарском, рекреативном и 
школском спорту те спорту лица са 
инвалидитетом, као и успјешно орга-
низована спортска такмичења на под-
ручју Кантона, а све у циљу оставаре-
ња јавног интереса Кантона у спорту, 
сходно члану 4. став (2) Закона о спор-
ту Кантона („Службене новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 08/11 и 1/14)  и то: 
 

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

б)  допринос васпитању, образова- 
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   њу и развоју дјеце и омладине, 
ц) подстицање и афирмирање сп- 

орта и његових вриједности као 
дијела културе и укупних мате-
ријалних и духовних вриједно-
сти друштва, 

д) очување здравља као основе сва- 
ке људске активности, радне пр-
одуктивности, изражавања ства-
ралаштва и хуманог живљења, 

е) подстицање систематског и орг- 
анизованог бављења спортом у 
слободно вријеме, 

ф) системско стварање услова за ос- 
тваривање врхунских спортских 
резултата, 

г) организација система такмичења  
у складу са правилима међуна-
родних спортских федерација, 

х) спорт за лица са инвалидитетом, 
и) школски и студенски спорт.   

 
3.2. Посебни циљеви Програма  
 
3.2.1. Редовни програми носиоца сп-

ортских дјелатности на нивоу 
Кантона 

 
3.2.1.1. Подршка, подстицање  и про- 

мовисање квалитетног спорта  
(припрема и такмичење) 
- Мјера: финансијска подршка  

регистрованим спортским кл-
убовима за припреме и такми-
чење, сходно утврђеном кале-
ндару такмичења.  

 
3.2.1.2. Подршка рада кантоналних  
             савеза  

- Мјера: финансијска подршка  
регистрованим кантоналним 
савезима за техничком функц-
ионисању кантоналних савеза, 
сходно утврђеном програму  
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из дјелокруга рада кантоналн-
ог савеза. 

 
3.2.1.3. Подстицање  и промовисање  
             школског спорта  

- Мјера: финансијска подршка  
Активу наставника тјелесног и 
здравственог одгоја Кантона за 
организације и учешћа на Ка-
нтоналним и Федералним так-
мичењима ученика основних 
и средњих школа са подручаја 
Кантона, сходно утврђеном 
календару такмичења. 

 
3.2.1.4. Подстицање  и промовисање  
             спорта лица са инвалидитетом 

- Мјера: финансијска подршка  
регистрованим спортским кл-
убовима из области спорта ли-
ца са инвалидитетом за орга-
низацију и учешћа на државн-
им и куп такмичењима лица 
са инвалидитетом, сходно осн-
овним подацима о програму и 
финансијским показатељима 
те календару такмичења. 

 
3.2.1.5. Подстицање  и промовисање  
             спорта за све 

- Мјера: финансијска подршка  
регистрованим спортским уд-
ружењима - клубовима спорт-
ске рекреације за рекреативне 
спортске активности дјеце, ом-
ладине и одраслих грађана, 
сходно основним подацима о 
организацији и финансијским 
показатељима (приходи и рас-
ходи). 

 
3.2.2. Додатни програми носиоца 

спортских дјелатности на нив-
оу Кантона 
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3.2.2.1. Подршка набавци специфич- 

не опреме и реквизита за спо-
ртске клубове 

- Мјера: финансијска подршка  
регистрованим спортским кл-
убовима за набавку специфич-
не опреме и реквизита који се 
користе за такмичења и тре-
нинге (лопте, голови, кошеви, 
струњаче, гимнастичке спра-
ве, атлетске справе…), сходно 
спортској грани у коју се клуб 
сврстава. 

 
3.2.2.2. Подршка куп такмичењима 

- Мјера: финансијска подршка  
регистрованим спортским кл-
убовима за куп такмичења са 
року од десет (10) дана по зав-
ршетку куп такмичења у току 
године, сходно календару куп 
такмичења. 

 
3.2.2.3. Стипендије младим и перспе- 
             ктивним спортистима 

- Мјера: финансијска подршка  
регистрованим спортским кл-
убовима за добијање стипенд-
ије младим перспективним сп-
ортистима од 15 до 20 година, 
сходно билтену с резултатима 
са домаћих и међународних 
такмичења, копији дипломе, 
копија гдје је видљив датум ро-
ђења. 

 
3.2.2.4. Подршка организацији приго- 

дних такмичења и манифес-
тација 
- Мјера: финансијска подршка  

регистрованим спортским кл-
убовима за организацију при-
годних такмичења и манифес-
тација, сходно материјалима  
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који су значајни за организа-
цију пригодних такмичења и 
манифестација. 

 
3.2.2.5. Подршка организацији звани- 

чних федералних и државних 
првенстава 
- Мјера: финансијска подршка  

регистрованим спортским кл-
убовима за организацију зван-
ичних Федералних и државн-
их првенстава, сходно матери-
јалима који су значајни за ор-
ганизацију званичних федера-
лних и државних првенстава. 

 
3.2.2.6. Подршка учешћу на званичн- 

им међународним клупским 
такмичењима 
- Мјера: финансијска подршка  

регистрованим спортским кл-
убовима за учешће на званич-
ним међународним клупским 
такмичењима за која су оства-
рили право наступа на основу 
постигнутих резултата у држ-
авним лигама, сходно матери-
јалима који су значајни за уче-
шће на званичним међународ-
ним клупским такмичењима. 

 
3.2.2.7. Подршка организацији звани- 

чних такмичења репрезента-
тивних селекција БиХ 
- Мјера: финансијска подршка  

регистрованим спортским кл-
убовима гранским савезима 
Кантона за организацију зван-
ичних такмичења репрезента-
тивних селекција БиХ, сходно 
материјалима који су значајни 
за организацију званичних та-
кмичења репрезентативних се 
-лекција БиХ. 
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3.2.2.8. Интервентна помоћ носиоци- 

ма спортских дјелатности на 
нивоу Кантона 
- Мјера: финансијска подршка  

регистрованим спортским кл-
убовима за интервентну пом-
оћ, сходно материјалима који-
ма се образлаже и доказује оп-
равданост захтјева за интерве-
нтном помоћи. 

 
Осим подтачки 3.2.2.1 - 3.2.2.8. 

додатних програма, овим Програмом 
подржани су и програми спортских дј-
елатности утврђени другим законским 
и подзаконским актима, као и одлука-
ма Скупштине и Владе Кантона (нпр. 
Дани спортских игара горажданског 
округа (СИГО), Кантонална награда за 
спорт Кантона, спортска дјелатност 
ученичких клубова основних и сред-
њих школа, и слично). 
 

У посебне циљеве овог Програ-
ма спада и стимулација редовних про-
грама и котизација за учешће у такми-
чењу сениорске екипе.  
  
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма износе  460.000,00 КМ. 
 

Укупна средства предвиђена 
Програмом ће се исплаћивати по утв-
рђеним мјерама у оквиру Посебних 
циљева сљедећом динамиком и то:  
 
80% средстава носиоцима  спортских 
дјелатности на нивоу Кантона на 
име редовних програма, а што је изн-
ос од 368.000,00 КМ за сљедеће: 
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- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима 
за припреме и такмичења, сход-
но утврђеном календару такми-
чења (динамика: јануар – деце-
мбар 2018. године) 

 
- финансијска подршка Спортс-

ком савезу Кантона за техничко 
функционисање, сходно утврђ-
еном програму из дјелокруга 
рада  (динамика: јануар – деце-
мбар 2018. године) 

 
- финансијска подршка Активу 

наставника тјелесног и здравст-
веног одгоја Кантона за органи-
зацију и учешће на Кантоналн-
им и Федералним такмичењи-
ма ученика основних и средњ-
их школа са подручаја Кантона, 
сходно утврђеном календару 
такмичења  (динамика: јануар 
- децембар 2018. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским организаци-
јама из области спорта лица са 
инвалидитетом за организацију 
и учешћа на државним и куп 
такмичењима лица са инвали-
дитетом, сходно основним под-
ацима о програму и финансиј-
ским показатељима те календа-
ту такмичења  (динамика: јану-
ар - децембар 2018. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским удружењима 
- клубовима спортске рекреаци-
је за рекреативне спортске акт-
ивности дјеце, омладине и од-
раслих грађана, сходно основн-
им подацима о организацији и 
финансијским показатељима  
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(приходи и расходи) (динами-
ка: јануар - децембар 2018. год-
ине) 

 
20% средстава носиоцима спортских 
дјелатности на нивоу Кантона на 
име додатних програма, што је износ 
од 92.000,00 КМ за сљедеће: 
 

- финансијска подршка регист-
рованим спортским клубовима 
за набавку специфичне опреме 
и реквизита који се користе за 
такмичења и тренинге (лопте, 
голови, кошеви, струњаче, гим-
настичке справе, атлетске спра-
ве…), сходно спортској грани у 
коју се клуб сврстава. (динами-
ка: јануар -  децембар 2018. го-
дине) 

 
- финансијска подршка регист-

рованим спортским клубовима 
за куп такмичења са року од де-
сет (10) дана по завршетку куп 
такмичења у току године, сход-
но календару куп такмичења 
(динамика: јануар - децембар 
2018. године) 

 
- финансијска подршка регист-

рованим спортским клубовима 
за добијање стипендије младим 
перспективним спортистима од 
15 до 20 година, сходно билтену 
с резултатима са домаћих и ме-
ђународних такмичења, копији 
дипломе, копија гдје је видљив 
датум рођења (динамика: јану-
ар - децембар 2018. године) 

 
- финансијска подршка регист-

рованим спортским клубовима 
за организацију пригодних так-
мичења и манифестација, сход- 
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но материјалима који су знача-
јни за организацију пригодних 
такмичења и манифестација 
(динамика: јануар - децембар 
2018. године) 

 
- финансијска подршка регист-

рованим спортским клубовима 
за организацију званичних фе-
дералних и државних првенста-
ва, сходно материјалима који су 
значајни за организацију звани-
чних федералних и државних 
првенстава (динамика: јануар - 
децембар 2018. године) 

 
- финансијска подршка регист-

рованим спортским клубовима 
за учешће на званичним међу-
народним клупским такмичењ-
има за која су остварили право 
наступа на основу постигнутих 
резултата у државним лигама, 
сходно материјалима који су зн-
ачајни за учешће на званичним 
међународним клупским такм-
ичењима (динамика: јануар - 
децембар 2018. године) 

 
- финансијска подршка регист-

рованим спортским клубовима, 
гранским савезима Кантона за 
организацију званичних такми-
чења репрезентативних селекц-
ија БиХ, сходно материјалима 
који су значајни за организаци-
ју званичних такмичења репре-
зентативних селекција БиХ (ди-
намика: јануар-децембар 2018. 
године) 

 
- финансијска подршка регист-

рованим спортским клубовима 
гранским савезима Кантона за           
интервентну помоћ, сходно ма- 



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 

теријалима којима се образлаже 
и доказује оправданост захтјева 
за интервентном помоћи (дина-
мика: јануар - децембар 2018. 
године) 

 
- финансијска подршка програм-

има спортских дјелатности утв-
рђеним другим законским и                 
подаконским актима као и од-
лукама Скупштине и Владе Ка-
нтона (нпр. Дани спортских иг-
ара горажданског округа (СИ-
ГО), Кантонална награда за сп-
орт Кантона, спортска дјелат-
ност ученичких клубова основ-
них и средњих школа, и слич-
но) (динамика: јануар – децем-
бар 2018. године) 

  
- стимулација редовних програ-

ма спортских клубова и коти-
зација за учешће у такмичењу 
сениорске екипе за спортске кл-
убове (динамика: јануар – дец-
ембар 2018. године) 

 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Да би програми спортских дје-
латности били суфинансирани или 
финансирани у зависности од типа 
програма спортских дјелатности,  нос-
иоци програма спортских дјелатности 
на нивоу Кантона морају задовољити 
одређене критерије и рокове за пре-
дају захтијева из Одлуке о утврђивању 
критерија за финансирање спорта из 
јавних средстава којима се подстиче 
обављање спортских дјелатности на 
нивоу Босанско - подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде“, број:  
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16/11, 3/12, 2/13 и 2/14) и Уредбе о 
кантоналној награди за спорт Кантона 
(„Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 7/13), до-
несених у складу Законом о спорту Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 8/11 и 
1/14). 
 

У случају потребе, носиоцима 
програма спортских дјелатности на 
нивоу Кантона може се извршити ако-
нтативна исплата новчаних средстава 
на основу поднесеног захтјева од стра-
не носиоца програма спортске дјелат-
ности. 

 

Такођер, случају потребе, носи-
оцима програма спортских дјелатнос-
ти на нивоу Кантона може се изврши-
ти аконтативна исплата новчаних сре-
дстава и након поднесених захтјева за 
редовне програме који испуњавају оп-
ште услове из горе наведене Одлуке о 
утврђивању критерија. Одлуку о  одо-
бравању аконтативне исплате новчан-
их средстава по било ком основу до-
носи Влада Кантона, на приједлог Ми-
нистарства. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници Програма су носиоци 
спортских дјелатности на нивоу Кант-
она као регистроване спортске органи-
зације у складу са Законом о спорту 
Кантона („Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“, бр-
ој: 08/11 и 1/14), односно спортисти, 
спортисти рекреативци, тренери, кон-
дициони тренери, инструктори, мена-
џери, судије, делегати, комесари – пов-
јереници и гледаоци, Актив наставни- 
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ка тјелесног и здравственог одгоја Ка- 
нтона, односно ученици, наставно осо- 
бље и гледаоци, образовне установе 
односно ученици, наставно особље и 
менаџмент, установе за обављање дјел-
атности у области спорта или преду-
зећа за производњу, промет и услуге у 
области спорта, општине у саставу Ка-
нтона, односно становништво, науч-
ни, стручни и јавни радници као и пр-
авна лица заслужна за развој спорта 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, носиоци обиљежавања Дана спорт-
ских игара горажданског округа (СИ-
ГО), а све у зависности од типа програ-
ма на који  је захтјев поднесен. 
 
6.1. Обавезе корисника средстава 
 

Корисници Програма морају 
поднијети завршни наративни и фи-
нансијски извјештај према обрасцу ут-
врђеном од стране Министарства, из-
узев оних корисника који су постали 
корисници додјелом Кантоналне на-
граде за спорт Кантона и корисника 
који су постали корисници финансиј-
ске подршке регистрованим спортск-
им клубовима за куп такмичења, схо-
дно подтачки 3.2.2.2. Подршка КУП 
такмичењима овог Програма. 

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

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

06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење овог Програма ће 

бити ангажовани упосленици Минис-
тарства у току радног времена без 
посебних надокнада. 

Надзор (мониторинг) над упот-
ребом буџетских средстава од стране 
корисника обавља Министарство за 
финансије Кантона те Министарство, 
у складу са Законом о извршењу Буџе-
та Кантона за 2018. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 13/17). 
  
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

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

Процјену остваривања резулта-
та Програма ће обављати Министар-
ство, у складу са динамиком реализа-
ције Програма. У циљу осигурања пр-
оцјене резултата Програма, корисни-
ци Програма се обавезују да ће: 
 

- прије одобравања средстава  Ми-
нистарству доставити Захтјев за 
додјелу средстава у складу са 
дефинисаним критеријима 

- доставити извјештаје о намјен-
ском утрошку средстава на нач-
ин и у роковима који ће се деф- 
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инисати уговором. 

- извјештај предавати на Обрас-
цу РП- 2 и ДП- 2, уз које се дос-
тављају и сви остали материја-
ли значајни за извјештај 

 
Поред претходно наведеног, 

Спортски савез Кантона се обавезује да 
ће уговором регулисати кориштење 
спортских објеката за клубове и савезе. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Неки од могућих ризика који 
могу утицати на остваривање овог 
Програма су: 
 

- Евентуално недовољно пуњење 
Буџета Кантона, због недовољ-
ног прилива средстава у Буџет 
Кантона; 

 
- Додатно терећење средстава 

предвиђених за додатне прогр-
аме носиоца спортских дјелат-
ности на нивоу Кантона, одно-
сно промијене предвиђене рас-
подјеле средстава у омјеру од 
80% / 20% укупних средстава 
Програма на начин да средства 
за редовне програме прелазе 
преко 80% укупних средстава 
Програма,  због високе вриједн-
ости уговора за кориштење сп-
ортских објеката за клубове и 
савезе, који Спортски савез Ка-
нтона закључује са закуподавц-
ем спортских објеката; 

 
- Евентуално недовољна сума ср-

едстава за финансијску подрш-
ку регистрованим спортским 
клубовима за припреме и такм- 
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ичење, сходно утврђеном кале-
ндару такмичења, због високе 
вриједности уговора за кориш-
тење спортских објеката за клу-
бове и савезе, који Спортски са-
вез Кантона закључује са заку-
подавцем спортских објеката, 
која терете средства предвиђена 
за редовне програме.  

 
Број:10-14-112-2/18       М И Н И С Т А Р  
23.01.2018.године                Дамир Жуга,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 вези са чланом 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2018. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 13/17), 
Влада Босанко-подрињског кантона Го-
ражде, на 134. редовној сједници, одр-
жаној дана 22.01.2018.год., д о н о с и:  
 
 

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

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

614 200 (КАМ 002)  
– Текући трансфери појединцима  

– остало за 2018. годину 
 
I 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт на Програм 
утрошка средстава Министарства за  
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образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 200 (КАМ 
002) – Текући трансфери појединцима 
– остало за 2018. годину. 
  

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
 
Број:03-14-71/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

124а) 
 

На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ број:13/17), Министарство за об-
разовање, младе, науку, културу и сп-
орт Босанско подрињског кантона Го-
ражде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку,  
културу и спорт са економског  
кода614 200 (КАМ 002) – Текући 

трансфери појединцима – остало 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је: „Програм  
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утрошка средстава Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт саекономског кода 614 200 (КАМ 
002) –Текући трансфери појединцима 
– остало“. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
 
Период реализације Програма:   
       01.01.2018.- 31.12.2018. године 
 
Буџетска позиција: Текући трансфе- 
                           ри појединцима - остало               
 
Економски код:                             614 200 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                   110.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:                Дамир Жуга  
 
Позиција одговорног лица:   
                                               Министар 
 
Контакт лице за Програм:    
      Емира Драковац, стручни савјетник  
       за средње и високо образовање  
                        
Контакт-телефон:                  038 224 259  
                                                       локал 231 
 
Контакт е-маил:  
                           оbrazovanje@bpkg.gov.bа 
 
Интернет          http://mо.bpkg.gov.bа/ 
 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант- 

mailto:%D0%BEbrazovanje@bpkg.gov.b%D0%B0
http://m%D0%BE.bpkg.gov.b%D0%B0/
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она Горажде за 2018.годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 13/17), дала је Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде Одлуком број: 03-14-71/18 од 
22.01.2018. године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС  ПРОГРАМА 
 
2.1.     Сврха Програма 
 

Сврха Програма је побољшање 
цјелокупне активности и квалитете об-
разовног процеса кроз подстицање и 
промовисање такмичарског духа те 
унапређење квалитете образовања у 
основним и средњим школама, обезбј-
еђење бесплатних уџбеника и прируч-
ника за ученике, превоз студената, об-
авезни програм, суфинансирање пре-
дшколског одгоја и образовања, учеш-
ће ученика на образовним, спортским 
и културним манифестацијама изван 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, љекарски прегледи дјеце из обавез-
ног програма и здравствено осигурање 
ученика и студената, подршка за дјецу 
са потешкоћама у учењу и учешћу и 
остали подстицаји за ученике и студе-
нте те друге појединце гдје се у изузет-
ним случајевима укаже потреба. 
 
2.2.      Опис Програма 
 

У оквиру своје надлежности, 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт (у даљем тек-
сту: Министарство) “врши управне и 
друге стручне послове који се односе 
на предлагање и провођење образовне 
политике”. Програм утрошка средста-
ва са економског кода 614 200 (КАН 
002) – Грантови појединцима – Остало,  
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Буџета за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2018.годину дефи-
нише све кључне елементе имплемен-
тације буџетских средстава, као што су 
општи и специфични циљеви Програ-
ма, критерији за расподјелу средстава, 
потребна средства за имплементацију 
појединих компоненти Програма, кор-
исници средстава из Програма, број 
радника који ће бити ангажовани на 
његовој имплементацији, процјена ре-
зултата који ће се остварити Програм-
ом те процјена непредвиђених расхода 
и издатака у оквиру Програма.       

Овим Програмом Министарст-
во настоји подићи ниво образовања у 
свим областима, те додатно мотивиса-
ти ученике и студенте за активно уче-
ствовање у одгојно-образовном проце-
су и то кроз подршку и активности ка-
ко слиједи: 
  
2.2.1. Такмичења и ученици генера- 

ције 
-  Организовање кантоналних  

такмичења за ученике основ-
них и средњих школа 

-  Подршка учешћу ученика  на  
    федералним такмичењима  
-  Подршка учешћу ученика на  
    државним, међународним и  
    др. Такмичењима 

             -  Подршка ученицима генерац- 
                ије основних и средњих школа 
 
2.2.2.  Уџбеници 
 

- Обезбијеђење дијела средстава 
за куповину уџбеника учени-
цима основних школа,  што је у 
складу са чланом 12. став 2. Зак-
она о основном одгоју и обра-
зовању („Службене новине Бо- 
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санско-подрињског кантона“ 
број: 5/16) и Правилником о ос-
новама, мјерилима, критерији-
ма и поступцима осигурања 
школских уџбеника за ученике 
основних школа са подручја Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде 

 
2.2.3. Превоз студената 

- Субвенционирање трошкова  
превоза студената дислоциране 
наставе у Горажду 

 
2.2.4. Обавезни програм 

- Финансирање реализације  Пр-
ограма обавезног предшколског 
одгоја и образовања у складу са 
Законом о предшколском одго-
ју и образовању Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ бр-
ој: 15/09 и 7/14) 

 
2.2.5. Суфинансирање предшколског  
          одгоја и образовања 

- Суфинансирање предшколског 
одгоја и образовања у дјечијем 
вртићу СОС Киндердорф Гора-
жде у сврху обезбијеђивања ус-
лова за боравак дјеце предшко-
лске доби у установама предш-
колског одгоја и рад у играони-
цама за дјецу која нису укључе-
на у вртић 

 
2.2.6. Подршка оспособљавању дјеце  
          са потешкоћама у учењу и уче- 
          шћу 

- Суфинансирање рада ресурсне 
собе за оспособљавање и рад са 
дјецом са потешкоћама у учењу 
и учешћу у циљу раног раста и  
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развоја 

 
2.2.7. Љекарски прегледи дјеце из об- 
          авезног програма и здравствено  
          осигурање ученика и студената 

- Финансирање љекарских прег-
леда дјеце из обавезног предш-
колског одгоја и образовања у 
складу са  Законом о предшкол-
ском одгоју и образовању Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде („Службене  новине Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде“ број:15/09 и 7/14) 

- Финансирање здравственог ос-
игурања ученика и студената 
који не могу остварити здравст-
вено осигурање по другом осн-
ову 

 
2.2.8. Учешће ученика на образовн- 
          им, спортским и културним ма- 
          нифестацијама изван Босанско  
           – подрињског кантона Горажде  

- Финанирање учешћа ученика 
основних и средњих школа на 
образовним, спортским и кул-
турним манифестацијама на 
основу захтјева стручних акти-
ва, школа и сл. 

 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1.      Општи циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је да се 
планирана буџетска средства у 2017. 
години са економског кода 614 200 
(КАН 002) – Грантови појединцима – 
Остало, у укупном износу од 110.000,00 
КМ, плански и транспарентно утроше 
у складу са Законом о предшколском  
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одгоју и образовању („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број: 15/09, 7/14), Законом о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 5/16), Законом о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 10/11 и 5/16), 
Правилником о такмичењу ученика 
основних и средњих школа („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“ број: 5/11 и 5/13), Пра-
вилником о избору ученика генераци-
је („Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“ број: 10/16), 
Правилником о финансирању прове-
дбе обавезног програма за дјецу пред 
полазак у школу („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 5/13) те у складу са Законом  
о извршењу Буџета Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде за 2017. годину 
(„Службене новине  Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број:4/17). 

Активности предвиђене Прогр-
амом су дефинисане у Праграму рада 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт те у Стратегији 
развоја кантона за период 2016-2020. 
година (мјера 2.1.4. - пројекти и актив-
ности 2.1.4.2. и 2.1.4. и мјера 2.1.5. – пр-
ојекти и активности 2.1.5.5.) 
 
3.2.     Специфични циљ Програма   
 

Специфични циљ овог Програ-
ма је побољшање цјелокупне активно-
сти и  квалитете образовног процеса  и 
то: 
 
3.2.1. Подстицање и промовисање 

такмичарског духа те унапри-
јеђење квалитете образовања  
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у основним и средњим школа-
ма 
Мјера: Финансијска подршка 
ученицима основних и средњ-
их школа за учешће на федера-
лним, државним и међународн-
им такмичењима додјељивањем 
новчаних награда 
Мјера: Финансијска подршка  
ученицима основних школа за 
кантонално такмичење, такми-
чење поводом државних празн-
ика и других манифестација 
додјељивањем новчаних награ-
да 
Мјера: Финансијска подршка  
ученицима средњих школа за 
кантонално такмичење, такми-
чење поводом државних празн-
ика и других манифестација 
додјељивањем новчаних награ-
да 
Мјера: Финансијска подршка  
ученицима генерације  основн-
их и средњих школа додјељива-
њем  новчаних награда 

 
3.2.2. Обезбјеђење бесплатних уџбе-

ника и приручника за учени-
ке 
Мјера: Набавка дијела уџбени-
ка  за ученике основних школа 
и то за предметну и разредну 
наставу 

 
3.2.3. Побољшање стандарда студе-

ната који студирају на  просто-
ру Босанско-подрињског кант-
она Горажде те подстицање 
младих да остану, живе и раде 
у свом граду 
Мјера: Финансијска подршка у 
смислу суфинансирања прево-
за студената дислоциране нас-
таве у Горажду 
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3.2.4. Стварање услова за што квал-

итетније провођење обавеза 
утврђених Законом о предш-
колском одгоју и образовању 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде 
Мјера: Финансијска подршка 
ЈУ за предшколски одгој и обра-
зовање и СОС Дјечији вртић Го-
ражде у виду финансирања ре-
ализације програма обавезног 
предшколског одгоја и образо-
вања  
Мјера: Обезбијеђење школских 
просторија за реализацију прог-
рама обавезног предшколског 
одгоја и образовања у матичн-
им и подручним школама и оп-
штинама у којима нема регис-
трована предшколска установа 
Мјера: Финансијска подршка 
ЈУ за предшколски одгој и об-
разовање и образовања и СОС  
Дјечији вртић Горажде за наба-
вку дијела опреме и дидактичк-
ог материјала неопходног за ре-
ализацију програма обавезног 
предшколског одгоја  
Мјера: Провођење програма 
јачања родитељских компетен-
ција за родитеље дјеце предшк-
олске доби на подручју Кантона 

 
3.2.5. Суфинансирање предшколск-

ог одгоја и образовања 
Мјера: суфинансирање пред-
школског одгоја и образовања у 
дјечијем вртићу СОС Киндер-
дорф Горажде у сврху обезбјеђ-
ивања услова за боравак дјеце 
предшколске доби у установа- 
ма предшколског одгоја и рад  у 
играоницама за дјецу која нису 
укључена у вртић 
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3.2.6. Подршка оспособљавању дје-
це са потешкоћама у учењу и 
учешћу 
Мјера: суфинансирање отвара-
ња и рада ресурсне собе за ос-
пособљавање и рад са дјецом са 
потешкоћама у учењу и учешћу 
у циљу раног раста и развоја 

 
3.2.7. Љекарски прегледи дјеце из 

обавезног програма и здравст-
вено осигурање ученика и                     
студената 
Мјера: Финансирање љекарск-
их прегледа дјеце из обавезног 
предшколског одгоја и образо-
вања у складу са Законом о пре-
дшколском одгоју и образовању 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона“ 
број: 15/09, 7/14) 
Мјера: Финансирање здравст-
веног осигурања ученика и сту-
дената који не могу остварити 
здравствено осигурање по дру-
гом основу 

 
3.2.8. Учешће ученика на спортским 

и културним образовним, ма-
нифестацијама  
Мјера: обезбјеђење и финанси-
рање превоза ученика основних 
и средњих школа на образовне, 
спортске и културне манифес-
тације на основу захтјева струч-
них актива, школа и сл.  

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За реализацију овог Програма 
потребна су новчана средства у износу 
од 110.000,00 КМ. С обзиром  на то да је  
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Програмом дефинисано осам разли-
читих активности те неколико мјера 
унутар сваке активности  могуће је да 
се у току реализације планирана сред-
ства не утроше како је то дефинисано 
Програмом или да се на одређеним 
активностима укаже потреба за додат-
ним средствима, Министарство може 
направити редистрибуцију средстава  
између специфичних циљева у износу 
од 10% од износа средстава утврђених 
Програмом. 

Средства ће се утрошти на осн-
ову захтјева појединаца, на основу ут-
врђених поступака или законских  од-
редби, путем јавних набавки и сл. 

За хитне и приоритетне захтје-
ве и специфичне потребе може се, по 
одлуци министра, додијелити до 10% 
средстава од укупних средстава одоб-
рених Програмом. 
 

Укупна средства у износу од 
110.000,00 КМ предвиђена Програмом 
ће се исплаћивати на начин како   сли-
једи: 
 
1. Износ од 7.000 КМ ученицима осн-

овних и средњих школа за такми-
чења и награде ученицима генера-
ције                                                                                                
(динамика: април – јули)  

    
2. Износ од 8.000 КМ за набавку уџбе-

ника за ученике основних школа                                                                            
      (динамика: јули – септембар) 
 
3. Износ од 2.000 КМ за превоз студе-

ната дислоциране наставе у Гора-
жду   

      (динамика: током свих 10 мјесеци  
                            2018. године)        
                                                                                                                                             
4. Износ од 40.000 КМ за  финансијс- 
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ку подршку ЈУ “Сунце“ и СОС Дј-
ечији вртић Горажде у виду фина-
нсирања реализације програма об-
авезног предшколског одгоја и об-
разовања                                                                                           

      (динамика: март-мај) 
 
5. Износ од 20.000 КМ за суфинанси-

рање предшколског одгоја и обра-
зовања 

       (динамика: март - децембар 2018.  
                             године) 
 
6. Износ од 15.000 КМ за подршку ос-

пособљавању дјеце са потешкоћама 
у учењу и учешћу 

      (динамика:мај-децембар 2018.год.) 
 
7. Износ од 15.000 КМ за љекарске пр-

егледе дјеце из обавезног програма  
и здравствено осигурање ученика 
и студената 
(динамика: љекарски прегледи ап-
рил-јуни здравствено осигурање ја-
нуар-децембар 2018.године) 

 
8. Износ од 2.000 КМ за учешће уче-

ника на спортским и културним 
образовним, манифестацијама 

       (динамика јануар – децембар) 
 
9. Износ од 1.000 КМ за остале хитне 

и приоритетне захтјеве по одлуци 
министра. 

 
 
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
  

Утрошак средстава одобрених 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2018. годину са економ-
ског кода 614 200 (КАН 002) Грантови 
појединцима – Остало у укупном из- 
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носу од 110.000,00 КМ распоређиваће 
се на основу сљедећих критерија: 
 
5.1.     Општи и посебни услови 
 
5.1. Такмичења и ученици генерације 
 

Средства за награде ученицима 
по основу такмичења и награде за уче-
нике генерације се додјељују одлуком 
министра за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде у складу са критери-
јима наградног конкурса, Правилник-
ом о такмичењу ученика основних и 
средњих школа и Правилником  о изб-
ору ученика генерације, уколико су 
стекли статус „ученика генерације“ те 
Календаром такмичења за школску 
2017/18. годину, а на основу поднесен-
ог захтјева Министарству за финанси-
је. Средства се у принципу додјељују 
на свечаном пријему или на други на-
чин. Средства се могу додијелити на 
основу захтјева и ученицима и студен-
тима и за такмичења која нису дефи-
нисана Календаром такмичења уколи-
ко  Министарство процијени да је то у 
интересу развоја образовања. 
 
5.2. Уџбеници 
 

Обезбјеђење уџбеника и приру-
чника за ученике се врши  у складу са 
Законом о основном одгоју и образова-
њу Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, а по процедурама прописаним 
Законом о јавним набавкама. Заврше-
ни поступак одабира најповољнијих 
издавача одобрених уџбеника  који ис-
пуњавају услове прописане Програм-
ом утрошка средстава, Министарство 
ће у форми приједлога Одлуке доста-
вити Влади Босанско-подрињског кан- 
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тона Горажде на одобравање. 
 
5.3. Превоз студената 
 

Субвенционирање превоза сту-
дената ће се вршити на начин да Мин-
истарство врши плаћање појединачн-
их мјесечних фактура испостављених 
од стране овлаштеног превозника за 
студенте који студирају дислоцирану 
наставу у Горажду. 
 

За студенте или ученике који се 
не могу користити организованим пр-
евозом (лица са инвалидитетом) Мин-
истарство ће вршити плаћање на осно-
ву испостављене фактуре за гориво и 
одлуке Владе о давању  сагласности за 
исто. 
 
5.4. Обавезни програм 
 

Корисници средстава ЈУ за Пре-
дшколски одгој и образовање Горажде 
- Вртић „Сунце“ и СОС Дјечији вртић 
Горажде достављају приједлог пројек-
та са елементима како је то дефиниса-
но Правилником о финансирању оба-
везног програма. Након одобравања 
пројекта, са вртићима ће се склопити 
уговор о реализацији пројекта обавез-
ног програма. Извјештај о утрошку од-
обрених средстава потребно је доста-
вити у року од 15 дана по завршетку 
пројекта обавезног укључивања дјеце 
у предшколско образовање, односно 
по извршеној уплати новчаних средст-
ава. 
 
5.5. Суфинансирање предшколског 
       одгоја и образовања 
 

Кориснику средстава Дјечијем 
вртићу СОС Киндердорф Горажде ће  
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се извршити суфинансирање рада на 
основу одлуке министра, а у складу са 
расположивим средствима у Буџету 
Министарства за образовање. 
 
5.6. Подршка оспособљавању дјеце са 
       потешкоћама у учењу и учешћу 
 

Кориснику средстава ће се изв-
ршити суфинансирање рада ресурсне 
собе за рад са дјецом којој је неопходна 
подршка у учењу и учешћу, тј. дјецом 
са посебним образовним потребама на 
основу одлуке министра, а у складу са 
расположивим средствима у Буџету 
Министарства за образовање. 
 
5.7. Љекарски прегледи дјеце из оба- 
       везног програма и здравствено  
       осигурање ученика и студената 
 

Финансирање љекарских прег-
леда дјеце из обавезног предшколског 
одгоја и образовања у складу са Зак-
оном о предшколском одгоју и обра-
зовању Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона“ број:15/09, 7/14) 
вршиће се на начин да се уговором 
прецизира  цијена љекарског прегледа 
за дјецу те ће се плаћање вршити на 
основу испостављене фактуре од овла-
штене здравствене установе. 

Финансирање здравственог ос-
игурања ученика и студената који не 
могу остварити здравствено осигура-
ње по другом основу вршиће се на ос-
нову Споразума о здравственом осигу-
рању ученика и студената, гдје  је од-
ређена мјесечна цијена осигурања, а 
плаћање ће се вршити на основу испо-
стављене мјесечне фактуре од стране 
Завода здравственог осигурања Гора-
жде. 
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5.8. Учешће ученика на спортским и 
       културним образовним, манифе- 
       стацијама 
 

Обезбјеђење и финансирање 
превоза ученика основних и средњих 
школа на образовне, спортске и кул-
турне манифестације на основу захтје-
ва стручних актива школа и сл.  врши 
се тако што Министарство, након дос-
тављеног захтјева стручног актива  шк-
ола и сл. Министарству за  образова-
ње, младе,  науку,  културу и  спорт, 
закључује уговор  о  превозу  у  складу 
са Законом те обавијести стручни  акт-
ив,  школу и сл. да преузме све потре-
бне мјере у погледу организације пре-
воза. Након извршеног превоза, струч-
ни актив, школа и сл. доставља инфо-
рмацију о извршеном превозу, а пре-
возник дефинисан уговором о превозу 
доставља рачун. По запримању рачу-
на, министар за образовање, младе, на-
уку, културу и спорт доноси одлуку о 
одобравању средстава за плаћање рач-
уна, који заједно са одлуком, рачуном 
и осталим битним материјалима дост-
авља у Министарство за финансије на 
плаћање. 
 
5.9. Остале појединачне стимулације  
       по одлуци министра  
 

Појединци се Министарству то-
ком читаве године обраћају захтјевима 
министру за подршку и помоћ у обез-
бијеђивању услова за различита такм-
ичења, стипендије, учешће и котизац-
ије које нису планиране програмима и 
сл. Као резерва за непредвиђене ситу-
ације које појединци остваре или сте-
кну у току године, предвиђено је да 
министар својом одлуком може по зах-
тјеву одобрити одређена новчана сре-
дства. 
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6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава овог Про-
грама су ученици основних и средњих 
школа који имају пребивалиште на 
подручју Босанско-подрињског кант-
на Горажде, стручни активи, студенти 
дислоциране наставе Машинског фа-
култета, ЈУ за предшколски одгој и об-
разовање Горажде - Вртић “Сунце“, 
СОС Дјечији вртић Горажде и дјеца 
укључена у обавезни програм за дјецу 
пред полазак у школу и дјеца у вртићу 
и програмима које проводи СОС Кин-
дердорф Горажде, дјеца са потешкоћа-
ма у учењу и учешћу и остали. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење Програма су на-

длежни  запосленици Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и  
спорт Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Програм не захтијева анга-
жовање додатних радника на његовом 
провођењу. 

Надзор и мониторинг над упо-
требом буџетских средстава од стране 
корисника обавља Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде те Министарство у складу 
Законом о извршењу Буџета Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде за 
2018. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског  кантона Горажде“, 
број: 13/17). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекује се  
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потицање надарених ученика, подрш-
ка младима који студирају на просто-
ру Кантона, промоција знања, као и 
укључивање што већег броја дјеце пре-
дшколског узраста у обавезни програм 
за дјецу пред полазак у школу, као ос-
нове за даљи напредак, односно очу-
вање достигнутог нивоа квалитете об-
разовања на подручју Кантона, осигу-
рање здравствене услуге ученицима и 
студентима. Процјену остваривања ре-
зултата Програма ће обављати Минис-
тарство, у складу са динамиком реали-
зације Програма. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог 
Програма јесте недовољно пуњење  
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде због слабог прилива средста-
ва у Буџет, као и недовољно ангажо-
вање наставника и ученика на припре-
ми за предвиђена кантонална и феде-
рална такмичења. 
 
Број:10-14-111-2/18      М И Н И С Т А Р 
23.01.2018.године                Дамир Жуга,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 образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 100 (КАН 001) – Текући транс-
фер за спорт за 2018. годину, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде,  



06. фебруар/вељача 2018.                                                                          Број 3 – страна 417 
 
 
на 134. редовној сједници, одржаној 
дана 22.01.2018. године, д о н о с и:  
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању аконтативне исплате 
новчаних средстава спортским 

клубовима 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се аконтативна исп-
лата новчаних средства спортским кл-
убовима у укупном износу од 34.000,00 
КМ, као дио новчаних средстава за 
подршку спортским клубовима за ре-
довне програме у 2018. години и то: 

Фудбалски клуб „Горажде“  1346201001145933 АСА банка 9.000,00 КМ 
Мушки рукометни клубу 

„Горажде“ Горажде 1610300002260096 Раифаизен банка 12.000,00 КМ 

Одбојкашки клуб 
„Горажде“ Горажде 1990540008546283 Шпаркасе банка 6.000,00 КМ 

Ногометном клуб „Азот“ 
Витковићи 1346201001502020 АСА банка 3.000,00 КМ 

Женски рукометни клуб 
„Горажде“ Горажде 1325002012476753 НЛБ банка 4.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
 Задужује се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт да приликом израде коначног 
плана расподјеле средстава за Редовне 
програме за 2018. годину и уговора о 
додјели финансијских средстава за ре-
довне програме за 2018. годину спорт-
ским клубовима из члана 1. ове Одлу-
ке уврсти и аконтативну исплату  нов-
чаних средства утврђену овом Одлук-
ом. 
 

Члан 3. 
 
 Уколико неки спортски клуб из 
члана из члана 1. ове Одлуке не испу-
ни услов за додјелу средстава за редо-
вне програме у 2018. Години, добијена 
средства по овој Одлуци дужан је вра-
тити, у истом износу, Министарству за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт, а одлуку о томе донијеће Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-

де након подношења извјештаја од ст-
ране Министарства за образовање, мл-
аде, науку, културу и спорт. 
 

Члан 4. 
 
 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 2018 годину. 
 

Члан 5. 
 
 Корисници средстава дужни су 
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. 
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Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Одлуке о ут-
врђивању критерија за финансирање 
спорта из јавних средстава којима се 
подстиче обављање спортских дјелат-
ности на нивоу Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14). 
     
  

Члан 6. 
 

 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:03-14-70/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.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 својој 134. редовној 
сједници, одржаној дана 22.01.2018. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

конкурса и огласа за попуну 
упражњеног радног  мјеста 

 
I 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст ЈУССШ “Џемал Биједић” Горажде за 
расписивање конкурса и огласа за по- 
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пуну упражњених радних мјеста, и то:  
  

1. Конкурс за наставника практич-
не наставе електро струке на одр-
еђено радно вријеме до повратка 
наставнице са породиљског одсуст-
ва, а најдуже до 30.06.2018. године 

     
      1 извршилац, 12 часова седмично 
 
 
2. Конкурс за наставника хемијске 

групе предмета на одређено радно 
вријеме до 30.06.2018. године  

 
      1 извршилац, 12 часова седмично 
 
 
3. Оглас за хигијеничарку на одре-

ђено радно вријеме до 30.06.2018. 
године 
     

    1 извршилац, пуно радно вријеме 
 

II 
 
 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:03-34-80/18                   П Р Е М И Ј Е Р                                                    
22.01.2018.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 134. редовној сједн-
ици, одржаној дана 22.01.2018. године, 
д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности  

ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо“ Горажде, 
ЈУОШ „Фахрудин Фахро Башчелија“ 

Горажде, ЈУОШ „Хасан Турчало 
Брзи“ Иловача и ЈУМСШ „Енвер 
Поздеровић“ Горажде за набавку  

пелета за школску 2017/2018. годину 
             

I 
 

Даје се сагласност ЈУОШ „Хусе-
ин еф. Ђозо“ Горажде, ЈУОШ „Фахру-
дин Фахро Башчелија“ Горажде, ЈУОШ 
„Хасан Турчало Брзи“ Иловача и ЈУМ 
СШ „Енвер Поздеровић“ за набавку  
пелета за школску 2017/2018. годину. 
 

II 
 
 Набавку из члана 1. ове Одлуке 
извршити у складу са одредбама  Зак-
она о јавним набавкама БиХ, путем ди-
ректног споразума.  
 

III 
 

Средства  за набавку пелета за 
школску 2017/2018. годину обезбјеђе-
на су у Буџету ЈУОШ „Хусеин еф. Ђо-
зо“ Горажде, ЈУОШ „Фахрудин Фахро 
Башчелија“ Горажде, ЈУОШ „Хасан Ту-
рчало Брзи“ Иловача и ЈУ МСШ „Енв-
ер Поздеровић“ Горажде, на економск-
им  коду  613 200 - Издаци за енергију.  
 

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:03-14-67/18                   П Р Е М И Ј Е Р                                                      
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), а у складу са чланом 5. За-
кона о организацији пензијског и инв-
алидског осигурања ФБиХ („Службене 
новине ФбиХ“, број: 32/01 и 18/05), те 
одредби Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Феде-
рације Босне и Херцеговине („Службе-
не новине ФбиХ“, број 34/03 и 65/13), 
на приједлог Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 134. ред-
овној сједници, одржаној дана 22.01. 
2018.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о приједлогу кандидата за члана 

Управног одбора Федералног завода 
за пензијско-инвалидско осигурање 
испред Владе Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

У Управни одбор Федералног 
завода за пензијско-инвалидско осигу-
рање, испред Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде предлаже се: 
 

1. Едина Субашић, дипл.ецц. 
 

Члан 2. 
 

У надлежности Владе Федера-
ције БиХ је именовање предсједника и 
чланова Управног одбора  Федералног 
завода за пензијско-инвалидско осигу-
рање у пуном саставу. 
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Мандат предсједника и чланова 
Управног одбора Федералног завода 
за пензијско-инвалидско осигурање 
траје двије (2) године, рачунајући од 
дана именовања од стране Владе Фе-
дерације БиХ. 
 

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. 
 

Члан 4. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
ставља се ван снаге Одлука Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
број:03-05-1929/17 од 01.12.2017.године. 
                                                           

Члан 5. 
 

Против ове Одлуке жалбу може 
упутити заинтересована странка. Жал-
ба се подноси Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а копија исте 
се доставља Омбудсмену за људска пр-
ава БиХ.  
           

Број:03-05–66-1/18              П Р Е М И Ј Е Р                                                     
22.01.2018.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 49. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
13/17), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 134. редовној  сједн- 
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ици, одржаној дана 22.01.2018. године,  
д о н о с и : 
 
 

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

 за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице 

Босанско–подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614200  
– Текући трансфери појединцима 
(ЈАМ 003 – Здравствено осигурање)  

за 2018.годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2018. годину, са 
економског кода 614200 – Текући тра-
нсфери појединцима (ЈАМ 003 – Здр-
авствено осгурање), у износу од  
24.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

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  
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табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-64/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 

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

129а) 
 

На основу члана 49. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2018. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 13/17),                            
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице  
са економског кода 614200  

– Текући трансфери појединцима 
(ЈАМ 003 – Здравствено осигурање)  

за 2018.годину 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је “Програм 
утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице са економског 
кода 614200 – Текући трансфери поје-
динцима (ЈАМ 003 – Здравствено оси-
гурање) за 2018.годину. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
      01.01.2018 – 31.12.2018.године 
 
Буџетска позиција:       Текући транс- 
                                   фери појединцима 
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Економски код:           614200 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                     24.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:   Сабира Бешлија 
 
Позиција одговорног лица: 
                             Министар 
 
Контакт лице за Програм:  
                                       Сафет Стархонић 
 
Контакт-телефон:  038 228 439 
 
Контакт е-маил:   minsoc@bpkg.gov.bа 
 
Интернет:               www.bpkg.gov.bа  
 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 49. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2018. годину („Служб-
ене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 13/17), дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде Одлуком број: 03-14-64/18 од 
22.01.2018.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице са буџетског кода 614200 (ЈАМ 
003 – Здравствено осигурање) јесте                             
обезбјеђивање здравственог осигурања 
сљедећим категоријама: 

mailto:minsoc@bpkg.gov.b%D0%B0
http://www.bpkg.gov.b%D0%B0/
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- дјеци предшколског узраста и 
старијим лицима од 65 година 
живота, а у складу са Законом о 
здравственом осигурању (Изм-
јене и допуне Закона - „Службе-
не новине Ф БиХ“, број: 70/08),  

- расељеним лицима и повратни-
цима у складу са Законом о ра-
сељеним лицима и повратни-
цима у ФБиХ и избјеглицама из 
БиХ („Службене новине ФБиХ“, 
број: 15/05) и 

- лицима предвиђеним Законом 
о правима лица која се из Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде враћају у мјеста пријератн-
ог пребивалишта („Службене 
новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 13/15).  

 
2.2. Опис Програма  
 

Овим се Програмом дефинишу 
сви кључни елементи реализације буџ-
етских средстава са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 003 - Здравствено осигура-
ње) за 2018.годину, као што су општи 
и посебни циљеви Програма, критери-
ји за расподјелу средстава, потребна 
средства за имплементацију појединих 
компоненти Програма, корисници ср-
едстава из Програма, број радника ко-
ји ће бити ангажовани на његовој им-
плементацији, процјена резултата ко-
ји ће се остварити Програмом те проц-
јена непредвиђених расхода и издата-
ка у оквиру Програма. 
 
 
3.     ОПШТИ И ПОСЕБНИ  
        ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
3.1.  Општи/основни циљ Програма 
 

У Програму рада Министарст- 
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ва за 2018. годину дефинисан је прио-
ритетни циљ у области обезбјеђења зд-
равственог осигурања дјеци предшко-
лског узраста и старијим лицима пре-
ко 65 година живота, расељеним лици-
ма и повратницима у Босанско–под-
рињског кантона, као и повратницима 
у сусједне општине Републике Српске. 
 
 
4.     ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
        ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Средства потребна за провође-
ње Програма утрошка средстава Мин-
истарства за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице са 
економског кода 614 200 – Текући тра-
нсфери појединцима (ЈАМ 003 – Здра-
вствено осигурање) износе укупно 
24.000,00КМ.  
 
Укупно планирани износ средстава по 
Програму:   24.000,00 КМ. 
 
 
5.     КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
        СРЕДСТАВА 
 
 Критерији за расподјелу средст-
ава се односе на обезбјеђење здравст-
веног осигурања за дјецу од рођења до 
поласка у основну школу те лица на-
кон навршених 65 година живота, а у                                  
складу са чланом 2. Закона о измјена-
ма и допунама Закона о здравствном 
осигурању („Службене новине ФБиХ“, 
број 70/08), гдје могу остварити право 
на здравствену заштиту путем Мини-
старства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 Сходно Закону о правима лица 
која се враћају из Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у мјеста пријерат- 
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ног  пребивалишта (члан 2. став 1, чла-
нови 6. и 7.) („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 13/15), лица која се враћају из Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
у мјеста пријератног пребивалишта 
имају право на здравствену заштиту  
обухваћену обавезним здравственим 
осигурањем које подразумијева: 
 

- осигурање здравственог станда-
рда под једнаким условима за 
осигурана лица у задовољавању 
потреба у примарној, специја-
листичко-консултативној здра-
вственој заштити с одговарају-
ћом медицинском документац-
ијом 

 
А)  Критерији за остваривање права на 

здравствену заштиту дјеци од рође-
ња до поласка у основну школу: 

 

- доказ о датуму рођења дјетета; 
- да се осигураник води на евиде-

нцији незапослених или 
- доказ да није активни осигура-

ник ПИО; 
- доказ да није корисник здрав-

ственог осигурања по било ком 
основу (Центар за социјални 
рад). 

 
Б)  Критерији за остваривање права на  

здравствену заштиту лица након 
навршених 65 година живота, која 
нису осигурана по другом основу: 

 

- доказ да није пензионер и да се 
не налази на евиденцији актив-
них осигураника; 

- доказ да није остварио право на 
здравствену заштиту по основу 
БИЗ-а; 

- доказ о мјесту пребивалишта; 
- За чланове породице ако их ос- 
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игураник издржава: 

- доказ о закљученом браку, а за 
дјецу доказ о датуму рођења; 

- доказ за дјецу старију од 15 год-
ина да су на редовном школо-
вању; 

- доказ да супружник није на 
евиденцији активних одигура-
ника у ПИО-у; 

- доказ да је супружник незапос-
лено лице; 

- доказ да супружник не оствару-
је права по закону о социјалној 
заштити; 

- доказ о супружниковом мјесту 
пребивалишта. 

 
Ц)  Критерији за остваривање права на  

здравствену заштиту лица која су 
се вратила из Босанско–подрињск-
ог кантона у мјеста пријератног 
пребивалишта, а нису осигурана 
по другом основу: 

 

- доказ о пребивалишту; 
- доказ да није у мјесту пребива-

лишта остварио право на здра-
вствену заштиту; 

- доказ о датуму рођења (за дје-
цу); 

- доказ да супружник има прија-
вљено мјесто пребивалишта у 
мјесту повратка; 

- доказ да супружник није оства-
рио право на здравствену зашт-
иту у мјесту повратка. 

 
 
6.     КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Као кориснике средстава буџет-
ског кода 614200 – Текући трансфери 
појединцима (ЈАМ 003 - Здравствено 
осигурање) Министарство за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли- 
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ца и избјеглице, дефинисало је сљеде-
ће категорије директних корисника 
Програма:  
 

• лица која имају статус расеље-
них лица и повратника 

• дјеца од рођења до поласка у 
основну школу  

• лица након навршених 65 годи-
на живота 

• лица на која се односи Закон о 
правима лица која се из Босан-
ско–подрињског кантона Гора-
жде враћају у мјеста пријератн-
ог пребивалишта, а која нису 
осигурана по другом основу 

 
Директни корисници средстава 

ће бити одређени током процеса имп-
лементације Програма, у складу са кр-
итеријима предвиђеним у Програму.  
 
 
7.     ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
        ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
        И  МОНИТОРИНГ 
 

За провођење Програма су на-
длежни запослени у Министарству за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице и Програм не 
захтијева ангажовање додатних радни-
ка на провођењу Програма. 
 
 
8.     ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
   

Реализацијом Програма се оче-
кује обезбјеђење директне подршке за 
око 150 породица из Босанско-подри-
њског кантона и сусједних општина 
РС-а, углавном породица које немају                           
обезбјеђено здравствено осигурање ни 
по ком основу или због регистрације у 
мјесту повратка нису у могућности да  
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обезбиједе здравствену заштиту на пр-
остору Босанско–подрињског кантона 
Горажде.  
 

Мјерење резултата активности, 
које ће се током 2018. године финанси-
рати из Програма утрошка средстава, 
ће се вршити на основу резултата мо-
ниторинга процеса имплементације и                               
остваривања планираних резултата. 
  

Процјену остваривања резулта-
та Програма периодично ће обављати 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
у складу са динамиком реализације                               
Програма.  
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614200 – Текући трансфери појединци-
ма (ЈАМ 003 – Здравствено осигурање), 
вршиће Министарство за финансије, 
Уред за ревизију Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Минис-
тарство за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 
 
9.     ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
        РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризици који могу утицати на 
остваривање циљева и задатака овог 
Програма је евентуална немогућност 
обезбјеђења прихода због недовољног 
прилива средстава у Буџету Кантона, 
те непредвиђено повећање потреба ко-
рисника због лошег социјалног статуса 
корисника. 
 
Број:08-14-137-2/18     М И Н И С Т Р И Ц А 
24.01.2018.године       Сабира Бешлија,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 6. Закона правима лица 
која се враћају из Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у мјеста пријерат-
ног пребивалишта („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 13/15) и члана 1. Закона о из-
мјенама и допунама Закона о правима 
лица која се враћају из Босанско-под-
рињског кантона Горажде у мјесто пр-
иратног пребивалишта („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:06/16), Влада Босанско-
по-дрињског кантона Горажде, на 134. 
редовној сједници, одржаној дана 22. 
01.2018.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о остваривању права из обавезног 

здравственог осигурања  
за повратнике у Републику Српску 

 
Члан 1. 

(Предмет Одлуке) 
  
 Овом се Одлуком омогућава ос-
тваривање права из обавезног здрав-
ственог осигурања за повратнике из 
Федерације БиХ – Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у  Републику Срп-
ску, као и начин и поступак оствари-
вања овог права.  

Под правом из обавезног здра-
вственог осигурања се подразумијева: 
 

- задовољавање потреба у примарној 
здравственој заштити 

- специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита 
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- болничка здравствена заштита са 

одговарајућом медицинском реха-
билитацијом 

  
Члан 2. 

(Лица која могу остварити право) 
 

Права из обавезног здравствен-
ог осигурања имају лица из члана 2. 
Закона о правима лица која се из Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
враћају у мјесто пријератног пребива-
лишта. 
 Услови за остваривање права 
сагласно овој Одлуци су: 
 
- доказ да је повратник имао статус 

расељеног лица у ФБиХ сагласно 
Закону о расељеним лицима и по-
вратницима у ФБиХ и избјеглица-
ма из БиХ („Службене новине Ф 
БиХ“, број:15/5) и Закону о избјег-
лицама из БиХ и расељеним лици-
ма у БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 23/99, 21/03 и 33/03) – 
овјерена Изјава и 

- ЦИПС-ова лична карта издата у 
општини повратка у РС. 

 
Члан 3. 

(Обим права која се остварују) 
 

Обим права корисника из чла-
на 2. ове Одлуке је исти као и код ос-
талих осигураника у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. 
 

Члан 4. 
(Начин и поступак  
остваривања права) 

 
Захтјев за остваривањем права 

на обавезно здравствено осигурање 
подноси се у Завод здравственог оси- 
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гурања Босанско-подрињског кантона  
Горажде на прописаном  обрасцу. 

Уз захтјев се доставља сљедећа 
документација: 
 
- Доказ да је повратник имао статус 

расељеног лица у ФБиХ сагласно 
Закону о расељеним лицима и по-
вратницима у ФБиХ и избјеглица-
ма из БиХ („Службене новине Ф 
БиХ“, број:15/5) и Закону о избјег-
лицама из БиХ и расељеним ли-
цима у БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 23/99, 21/03 и 33/03) – 
овјерена изјава; 

- ЦИПС-ова потврда или овјерена 
копија личне карте издату у општ-
ини повратка у РС за све пунољет-
не чланове домаћинства; 

- Овјерена изјава да повратник нема 
здравствено осигурање у мјесту по-
вратка у РС; 

- Извод из матичне књиге вјенчаних 
за супружника (не старији од 6 мј-
есеци) – оригинал или овјерена ко-
пија; 

- Извод из матичне књиге рођених 
за сваког малољетног члана поро-
дичног домаћинства – оригинал 
или овјерена копија. 
 

Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде је дужно да у року од 7 да-
на од дана достављања захтјева од                         
стране Завода здравственог осигурања 
донесе Рјешење којим се утврђује пра-
во на обавезно здравствено осигурање 
или исто одбије. 

Другостепени орган који одлу-
чује по жалбама је Влада Босанско-под-
рињског кантона  Горажде. 
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Право на здравствено осигура- 

ње утврђено рјешењем из овог члана 
односи се и на чланове породице оси- 
гураника у складу са Законом о здра-
вственом осигурању Федерације БиХ. 

Подношење захтјева није огра-
ничено временом и исти се могу под-
носити до краја  буџетске године. 
 

Члан 5. 
(Остваривање права из примарне 

здравствене заштите) 
 

Право на примарну здравстве-
ну заштиту се остварује у Дому здрав-
ља Горажде, Дому здравља Прача и 
Дому здравља Устиколина у истом об-
иму у којем га остварују осигураници 
из Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 

 

Лице које остварује право или 
члан породичног домачинства осигу-
раника дужан је да са собом има лич-
ну карту издату у општини повратка у 
РС и Рјешење (или потврду) Министа-
рства да му је признато право на здра-
вствену заштиту. 

 

За извршену услугу Дом здрав-
ља успоставља фактуру у складу са Та-
рифником здравствених услуга или 
својим цјеновником за услуге које нису 
регулисане Тарифником и исту доста-
вља Заводу здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на плаћање. 

 

Завод здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће мјесечно упућивати регресни за-
хтјев према Министарству са извјешта-
јем о извршеним и плаћеним услугама 
према домовима здравља из става 1. 
овог члана. 
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Члан 6. 
(Остваривање специјалистичке 

консултативне и болничке 
здравствене заштите) 

 
Специјалистичко-консултатив-

на и болничка здравствена заштита 
пружаће се у Кантоналној болници у 
Горажду. 

 

Упутницу за кориштење овог 
вида здравствене заштите издаје докт-
ор медицине из здравствене установе 
примарне здравствене заштите. 

 

За извршену услугу Кантона-
лна болница Горажде ће испостављати 
фактуру Заводу здравственог осигура-
ња и реосигурања Федерације БиХ у 
складу са Тарифником здравствених                                     
услуга. 

 

За пружање услуга из овог чла-
на Кантонална болница Горажде ће за-
кључити уговор са Заводом здравстве-
ног осигурања и реосигурања Федера-
ције БХ. 

 

За услуге специјалистичко-кон-
султативне и болничке здравствене за-
штите које се не могу пружити у Ка-
нтоналној болници Горажде доктор 
медицине из примарне здравствене за-
штите ће пацијента упутити у најбли-
жу здравствену установу секундарне 
здравствене заштите у Федерацији 
БиХ, која може пружити тражену услу-
гу.  
 

Члан 7. 
(Средства за реализацију Одлуке) 

 
 Средства потребна за финанси-
рање права из тачке 1. ове Одлуке ће 
се осигурати у Буџету Босанско-под-
рињског кантона Горажде - Министар-
ство за социјалну политику, здравст- 

Број 3 – страна 427 
 
 
во, расељена лица и избјеглице Босанс- 
ко–подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614 200 (ЈАМ 003 –  Здра-
вствено осигурање) за 2018.годину те, 
уколико иста буду недостатна, из уку-
пних средстава Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 8. 
(Органи управе и установе  

задужене за реализацију Одлуке) 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, Кантонални завод здравственог 
осигурања и све јавне здравствене ус-
танове на подручју Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде. 

 

Задужује се Министарство за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице да у року од 10 
дана од дана доношења ове Одлуке 
утврди: 
 

- текст обрасца захтјева за призн-
авање права из обавезног здрав-
ственог осигурања; 

- текст обрасца изјаве повратни-
ка да има статус расељеног ли-
ца у складу са Законом о расе-
љеним лицима и повратницима 
у ФБиХ и избјеглицама из БиХ 
(„Службене новине Ф БиХ“, бр-
ој: 15/5) и Законом о избјегли-
цама из БиХ и расељеним лици-
ма у БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број:23/99, 21/03 и 33/03);  

- текст потврде о признавању пр-
ава из обавезног осигурања у 
складу са овом  Одлуком. 
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Члан 9. 
(Вођење евиденција) 

 
 Здравствене установе примарне 
здравствене заштите и Кантонална бо-
лница Горажде дужне су водити посе-
бне евиденције о кориштењу здравст-
вених услуга и остваривању права из                  
обавезног здравственог осигурања по-
вратника у Републику Српску. 
 Трошкови здравствене заштите 
ће се приказивати по сваком поврат-
нику-кориснику и укупно за сваки од 
видова здравствене заштите према ев-
иденцији из става 1. ове тачке.  
 

Члан 10. 
(Ступање на снагу и трајање Одлуке) 
 
 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”. 
 Вријеме трајања ове Одлуке је 
до 31.12.2018.године. 
 
Број:03-37-63/18                   П Р Е М И Ј Е Р                                                          
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), а у складу са чланом 64. За-
кона о здравственој заштити („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
46/10) и члановима 18. и 19. Статута 
ЈЗУ Кантонална болнице Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 1/14), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го- 
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ражде, на 134. редовној сједници, одр-
жаној дана 22.01.2018.год., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Управног 
одбора ЈЗУ Кантонална болница 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Управног одбора 
ЈЗУ Кантонална болница Горажде, ка-
ко слиједи: 
 
1. Осман  Субашић - предсједник 
2. Медина Кулелија   - члан           
3. Елвира Казагић   - члан 
4. Ениса Каровић   - члан 
5. Енвер Ратковић   - члан 
 
 

Члан 2. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу овог Рјеше-
ња ставља се ван снаге рјешење Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, број: 03-05-1810-1/17 од 07.11.2017. 
године. 
   
Број:03–05–62-1/18              П Р Е М И Ј Е Р                                                               
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), а у складу са чланом 64. За-
кона о здравственој заштити („Службе-
не новине Федерације БиХ“, број: 
46/10) те одредбама Закона о министа-
рским, владиним и другим именовањ-
има Федерације Босне и Херцеговине                             
(„Службене новине ФБиХ“, број: 34/03 
и 65/13) и члановима 18. и 19. Статута 
ЈЗУ Кантонална болница Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 1/14), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 134. редовној сједници, одр-
жаној дана 22.01.2018.год., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  

и чланова Управног одбора ЈЗУ 
Кантонална болница  Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Именују се предсједник и чла-
нови Управног одбора ЈЗУ Кантонал-
на болница Горажде, како  слиједи:  
 
1. Осман Субашић  - предсједник 
2. Медина Кулелија  - члан 
3. Елвира Казагић  - члан 
4. Ениса Каровић  - члан 
5. Енвер Ратковић  - члан                                                     
 

Члан 2. 
 

Именовани предсједник и чла-
нови Управног одбора из члана 1. Рје-
шења за свој рад и ангажовање у раду 
Управног одбора имају право на накн-
аду, која ће се исплаћивати из средста-
ва  Установе. 
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Члан 3. 
 

Именовање из члана 1. Рјешења 
врши се на период од четири (4) годи-
не. 
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

Против овог Рјешења може упу-
тити жалбу заинтересована странка. 
Жалба се подноси Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, а копија 
исте се доставља Омбудсмену за људс-
ка права Босне и Херцеговине. 
 

Број:03-05-62-2/18               П Р Е М И Ј Е Р                                                    
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:8/15), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 134. редовној 
сједници, одржаној дана 22.01.2018. го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разјешењу предсједника и чланова 

Управног одбора Завода 
здравственог осигурања Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешавају се предсједник и  
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чланови Управног одбора Завода здра-
вственог осигурања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, у саставу: 
 
1. Велдин Џанко     - предсједник 
2. Емсудина Бавчић-Дељо - члан 
3. Един Агановић                 - члан 
4. Мирсад Тиро                 - члан 
5. Кемал Муратспахић        - члан 
6. Елма Делић                       - члан 
7. Ален Пашовић                  - члан 
8. Драгана Јагодић               - члан 
9. Мирзет Адровић              - члан 
 

Члан 2. 
  

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

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу овог Рјеше-
ња ставља се ван снаге Рјешење Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, број: 03-05-1590-2/17 од 05.10.2017. 
године. 
  
Број:03-05-61-1/18               П Р Е М И Ј Е Р                                                         
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/15), а у складу са чланом 101. 
Закона о здравственом осигурању 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 30/97, 07/02, 70/08 и 48/11) и 
чланом 14. Закона о кантоналном заво-
ду здравственог осигурања („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант- 
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она Горажде“, број: 8/97, 8/99 и 5/16), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 134. редовној сједници, од-
ржаној дана 22.01.2018.год., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  

и чланова Управног одбора Завода 
здравственог осигурања Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Именују се предсједник и чла-
нови Управног одбора Завода здравст-
веног осигурања Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, у саставу: 
 
1. Нермин Папрачанин- предсједник 
2. Зинаида Сијерчић - члан 
3. Мирзет Адровић  - члан 
4. Кемал Муратспахић - члан 
5. Драгана Јагодић       - члан 
6. Мирсад Тиро             - члан 
7. Един Агановић         - члан 
8. Ален Пашовић             - члан 
9. Елма Делић               - члан 
 

Члан 2. 
 
 Именовани предсједник и чла-
нови Управног одбора из члана 1. Рје-
шења за свој рад и ангажовање у раду 
Управног одбора имају право на нак-
наду, која ће се утврдити посебним ак-
том Завода. 
 

Члан 3. 
 

Именовање из члана 1. Рјешења 
врши се на период од двије (2) године. 
 

Члан 4. 
 

Рјешење ступа на снагу даном  
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доношења и исто ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Члан 5. 
 

Против овог Рјешења може упу-
тити жалбу заинтересована странка. 
Жалба се подноси Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, а копија 
исте се доставља Омбудсмену за људ-
ска права БиХ. 
 
Број:03-05-61-2/18                П Р Е М И Ј Е Р                                                         
22.01.2018.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 Законом о изврше-
њу Буџета Босанско–подрињског кант-
она Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 13/17), Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на 134. редовној 
сједници, одржаној дана 22.01.2018.го-
дине, д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава са кода 614300 - 
”Текући трансфери непрофитним 

организацијама“ утврђених Буџетом 
Министарства за борачка питања 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2018. годину 

 
Члан 1. 

  
Даје се сагласност на  Програм 

утрошка средстава са кода “Текући 
трансфери непрофитним организаци- 
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јама”, утврђених Буџетом Министар-
ства за борачка питања Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2018. год-
ину. 

Средства за реализацију Прог-
рама из става 1. ове тачке пласираће се 
са позиције “Текући трансфери непро-
фитним организацијама”, утврђених 
Буџетом Босанско–подрињског канто-
на Горажде за 2018. годину у износу  
280.000,00 КМ (у даљем тексту: Прог-
рам).  
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, свако у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Ка-
нтона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–14-58/18                  П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

............................... 
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У складу са чланом 49. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2018. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 13/17),                                         
Министарство за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
у т в р ђ у ј е: 
 
 

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

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је: “Програм 
утрошка средстава Министарства за 
Борачка питања, са економског кода 
614 300 – Текући трансфери непрофи-
тним организацијама”. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
         01.01.2018-31.12.2018. године 
 
Буџетска позиција:   Текући трансфе-   
         ри непрофитним организацијама 
 
Економски код:          614 300  
 
Укупна вриједност Програма: 
                       280.000,00 КМ 
 
Одговорно лице: 
      Министар за борачка питања   
 
Позиција одговорног лица: 
                                          Министар 
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Контакт лице за Програм: Елведина 
Џамбеговић/Неџад Топаловић 
Вахид Думањић/Мелхудина Чамо - 
Шовшић 
 
Контакт-телефон:            038 /228-811 
 
Контакт е-маил:  bizbpk@bih.net.bа 
 
Интернет: www.mb.bpkg.gov.bа 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 49. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2018. годину (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 13/17) је дала Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде Одлуком број: 03-14-58/18 године 
од 22.01.2018.године, а исти је усклађен 
са стратегијом развоја Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

(1) 
Намјера Програма утрошка ср-

едстава Министарства за борачка пит-
ања са економског кода 614300  - Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама јесте пружање подршке у 
раду борачким удружењима са прост-
ора Босанско–подрињског  кантона Го-
ражде, чије дјеловање има за посљеди-
цу повољнији статус чланова борачких 
популација. 
 

(2) 
Сврха подршке у раду борачк- 

mailto:bizbpk@bih.net.b%D0%B0
http://www.mb.bpkg.gov.b%D0%B0/
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их удружења на простору Босанско-
подринског кантона Горажде јесте ст-
варање предуслова удружењима да св-
ојим планским и програмским актив-
ностима допринесу побољшању стату-
са крајњих корисника, чланова борач-
ких популација као и борачке попула-
ције у цјелини. 

Пружање подршке обезбједиће 
се кроз суфинансирање и финансира-
ње пројеката у области борачко-инва-
лидске заштите у складу са одредбама 
овог Програма. За хитне и специфич-
не потребе, подршка у оквиру овог 
Програма може се пружити и на осно-
ву захтјева, на начин како је прописа-
но Програмом.   
 

(3) 
Исто тако, сврха Програма је да, 

у складу са чланом 48. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2018. годину (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:  13 /17), осигу-
ра плански и транспарентан утрошак 
средстава одобрених на  економском 
коду 614300 – Текући трансфери неп-
рофитним организацијама  у складу са 
важећим законским прописима. 

Реализација дефинисана овим 
Програмом вршиће се у складу са Зак-
оном о допунским правима бранилаца 
и чланова њихових породица („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 9/13.11/14). 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614300 - Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
Министарства за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде  
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за 2018. годину (у даљем тексту Про-
грам), дефинише битне елементе за 
добијање сагласности за Програм од 
стране Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

(1) 
Основни циљ Програма је по-

моћ борачким удружењима кроз унап-
ређење рада и сврсисходности посто-
јања удружења, како би крајњи корис-
ници одобрених средстава, у складу са 
одобреним плановима, имали што кв-
алитетнију помоћ у обезбјеђењу живо-
та и рада борачке популације. Овим                      
Програмом ће се вршити ефикасна 
имплементација Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица у Босанско–подрињском 
кантону Горажде (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број 9/13 и 11/14). 
  

(2) 
Програм садржи посебне (спе-

цифичне) циљеве Програма у оквиру 
којих ће се пружати подршка раду  бо-
рачких удружења на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде утвр-
ђена Законом.                        
 
 
3.2.  Посебни/специфични циљеви  
        Програма 
 

(1) 
У складу са Општим циљем, 

посебни специфични циљеви Програ- 
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ма су: 
 

1. Помоћ у раду темељних бора-
чких удружења 

2. Помоћ у реализацији пројека-
та борачких удружења 

3. Помоћ у организовању спорт-
ских манифестација и рекреа-
ција инвалидних лица припа-
дника борачке популације 

4. Унапрјеђење на пољу обиље-
жавања значајних датума, до-
гађаја и личности из периода 
92/95. година и значајних дату-
ма из НОР-а 

5. Трошкови Института за меди-
цинско вјештачење 

6. Текући трансфери – Фонда-
ција 

 
(1) 

Чланом 265. Закона о допунск-
им правима бранилаца и чланова њи-
хових породица у Босанско–подрињ-
ском кантону Горажде утврђена су пр-
ава у оквиру првог специфичног ци-
ља, а обезбиједиће се подршка борачк-
им удружењима у финансирању и/ 
или суфинансирању пројеката који ће                                 
обезбиједити предуслове за егзисти-
рање и рад Удружења РВИ, ПШиПБ, 
Удружења демобилисаних бораца, Уд-
ружења ветерана рата, Удружења доб-
итника највећих ратних признања и 
Удружења обољелих од ПТСП-а. Сред-
ства за финансирање редовне дјелатн-
ости организација – удружења из става 
2. члана 265. овог Закона реализоваће 
се исплатом из Буџета Министарства у 
виду мјесечних ануитета (транши), с 
тим да појединачна висина мјесечног 
ануитета по једној организацији – уд-
ружења не може бити мања од једне 
просјечне плате нити прелазити износ 
од 2,5 (двије и по) нето просјечне плате  
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исплаћене у Федерацији БиХ у пред-
ходној години. 
 

(2) 
Чланом 268. Закона о допунск-

им правима бранилаца и чланова њи-
хових породица у Босанско–подрињс-
ком кантону Горажде утврђени су на-
чин, поступак и критерији за распо-
дјелу средстава у оквиру другог спе-
цифичног циља. Обезбиједиће се под-
ршка борачким удружењима за проје-
кте и захтјеве, активности које допри-
носе побољшању статуса борачке по-
пулације у области стамбеног збри-
њавања, помоћи за лијечење и егзи-
стенцијалне потребе те за пројекте и 
захтјеве од којих ће ефекти бити пре-
познати за појединце и удружења у 
цјелости на простору Босанско-под-
рињског кантона Горажде или у општ-
инама РС-а. Средства ће се трансфе-
рисати уз прописану процедуру ап-
лицирањем адекватним пројектима и 
захтјевима према Министарству за бо-
рачка питања. 
  

(3) 
Чланом 249. Закона о допунск-

им правима бранилаца и чланова њи-
хових породица у Босанско–подрињс-
ком кантону Горажде у оквиру трећег 
специфичног циља обезбиједиће се 
подршка борачким удружењима за 
пројекте и активности које доприносе 
побољшању социјалне инклузије                              
припадника РВИ кроз разна спортска 
такмичења и активности на кантона-
лним и федералном нивоима такми-
чења. За средства ће удружење подно-
сити захтјев Министарству за борачка 
питања, а Влада Босанско–подрињског 
кантона ће својим одлукама одобра-
вати средства која ће Министарство у  
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складу са расположивим средствима, а 
на основу пројеката /захтјева усмјере-
них на реализацију циљева предлагати. 
 

(4) 
У оквиру четвртог  специфичн-

ог циља обезбиједиће се подршка бо-
рачким удружењима  за пројекте  и ак-
тивности које доприносе побољшању 
стања у области обиљежавања значајн-
их датума, догађаја и личности из пе-
риода 92/95. година. На ова средства 
могу аплицирати борачка удружења и 
удружења грађана и младих адекват-
ним пројектима и захтјевима, које ће у 
програме обиљежавања појединих ма-
нифестација уврстити Одбор за оби-
љежавањје значајних значајних датума 
и догађаја те исте кандидовати на одо-
бравање од стране Владе Босанско–                                 
по-дрињског кантонa. 

Поред обиљежавања значајних 
догађаја и личности утврђених кален-
даром, Министарство ће пружити по-
дршку обиљежавању догађаја датума 
и личности од значаја удружења бо-
рачких популација и ниже  нивое вла-
сти у складу са могућностима. 
 

(5) 
У оквиру петог специфичног 

циља врши се прибављање оцјене нал-
аза и мишљења од стране љекарских 
комисија које формира Институт за 
медицинско вјештачење Сарајево као 
једини овлаштени  давалац услуга  на 
нивоу ФБиХ. 

Предметна оцјена и мишљење 
је потребна ради признавања права  
на личну и породичну инвалиднину, 
након наступања одређених промјена 
здравственог стања или пак наступања 
смрти носиоца права личне и породи- 
чне инвалиднине као основне принад- 
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лежности РВИ и породица шехида. 
 

(6) 
У оквиру шестог специфичног 

циља, на предлог Удружења добитни-
ка највећих ратних признања и одли-
ковања „Златни љиљан“, у 2015. годи-
ни формирана је Фондација „Истина 
за Горажде“, у циљу пружања правне 
помоћи као и помоћи породицама ос-
умњичених припадника оружаних 
снага БиХ за ратни злочин.  

Поред осталих извора, статутом 
предметне фондације предвиђено је 
финансирање и из Буџета Министар-
ства за борачка питања за 2018.годину 
према расположивим средствима. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

(1) 
Потребна средства за провође-

ње Програма утрошка дефинисана су 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде у укупном износу од 
280.000,00 КМ. Средства за ове намјене                                 
налазе се на економском коду 614 300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама. 
 

(2) 
За сваки посебан циљ / компо-

ненту дефинисан је сљедећи максима-
лни буџет: 
 
Помоћ у раду темељних борачких уд-
ружења 
 

Максималан буџет:        107.000,00  КМ 
 
Помоћ у реализацији пројеката бора-
чких удружења 
 

Максималан буџет:          82.000,00  КМ                     
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Помоћ у организовању спортских ма-
нифестација и рекреација инвалид-
них лица припадника борачке попу-
лације 
 

Максималан буџет:             5.000,00 КМ 
 
Унапрђење на пољу обиљежавања зн-
ачајних датума, догађаја и личности 
из периода 92/95. година  
 

Максималан буџет:           55.000,00 КМ 
 
Трошкови Института за медицинско 
вјештачење 
 

Максималан буџет:             1.000,00 КМ 
 
Трошкови Фондације 
 

Максималан буџет:             30.000,00 КМ 
 

(3) 
Укупан износ средстава који ће 

бити расположив за захтјеве за сред-
ствима износи 280.000,00  КМ. 
 

(4) 
У случају потребе, Министарст-

во може направити редистрибуцију 
средстава са једне на другу компонен-
ту у износу до 10 процената од износа 
компоненте. У случају потребе веће 
корекције средстава између поједина-
чних компоненти, односно између ср-
едстава алоцираних на пројекте и за-
хтјеве, Министарство ће Влади Босан-
ско-подрињског кантона Горажде пре-
дложити измјене и допуне Програма. 

 
 

5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
СРЕДСТАВА 

 
5.1.  Општи услови 
 

(1) 
Средства одобрена Буџетом Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде 
за 2018. годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број:3/16), на економском коду 614 300 
– Текући трансфери непрофитним 
организацијама, у укупном износу 
280.000,00 КМ, распоређиваће се на ос-
нову пројеката и захтјева. 
 

(2) 
(Критерији за расподјелу) 

 
За расподјелу средстава, у скл-

ду са општим и посебним циљевима 
Програма користиће се више критери-
ја за расподјелу средстава кориснику 
или групи корисника. Критерији за 
расподјелу средстава су: 
 

I. Испуњавање општих услова за 
учествовање у Програму 

II. Испуњавање посебних услова 
дефинисаних у Програму 

III. Повезаност са општим и посе-
бним циљевима Програма 

 
(3) 

(Општи услови за учествовање 
 у Програму) 

 
Закона о допунским правима 

бранилаца и чланова њихових поро-
дица у Босанско–подрињском кантону 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
9/13, 11/14) су регулисани Општи ус-
лови који омогућавају учешће удруже-
ња борачких популација и других уд-
ружења грађана којима је циљ унап-
ређење статуса бранилаца и чланова 
њихових породица и његовање тради-
ције одбрамбено-ослободилачке борбе 
за Босну и Херцеговину.   

Општи услови за учешће апли-
каната у Програму су: 
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1) Да имају рјешење о регистра-
цији које је издао надлежни су-
дски или управни орган у Фе-
дерацији БиХ и да им је преби-
валиште (регистрација) на про-
стору Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде;  

2) Да имају увјерење од пословне 
банке да је корисник средстава 
солвентан и да му рачун није 
био у блокади; 

3) Да се приједлог пројекта или  
захтјев кандидује у складу са 
одредбама овог Програма. 

 
(4) 

(Кандидовање приједлога пројекта 
и захтјева за средствима) 

 
Приједлози пројеката и захтјеви 

за средствима достављају се у форми 
која је прописана од стране Министар-
ства за борачка питања Босанско-под-
рињског кантона Горажде, а регулиса-
ни су Законом. 

Приједлози пројеката доставља-
ју се у складу са јавним позивом који се 
расписује у складу са одредбама Прог-
рама тамо гдје је јавни позив потребан.  

Минимално један јавни позив 
ће се расписати за циљеве од првог до 
четиртог  специфичног  циља Програ-
ма. Министарство може расписати и 
јавни позив за појединачне компоне-
нте Програма у случају  расписивања 
два и више јавних позива. 

Јавни позив за достављање при-
једлога пројеката на евалуацију и селе-
кцију проводи се у складу са Програ-
мом рада Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

Достављање захтјева за средств- 
има ће бити дефинисано процедурама 
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аплицирања.  
 

(5) 
(Одобравање приједлога  

пројекта или захтјева) 
 

Правилно попуњавање пропи-
сане форме омогућава да се сви аспек-
ти приједлога пројеката или захтјеви 
селектују и процијене. 

Сви приједлози пројеката или 
захтјеви се одобравају у складу са про-
цедурама аплицирања, селекције, ева-
луације и рангирања. 
 
 

Процедуре аплицирања, селекције  
и евалуације пројеката и захтјева  

за средствима 
 

(1) 
(Апликанти) 

 
Борачка удружења и удружења 

грађана Босанско-подрињског кантона 
Горажде и непрофитне организације, 
који испуњавају опште и посебне усло-
ве за учествовање у Програму, имају 
статус  апликанта.   

Апликант аплицира на средст-
ва из Програма у виду приједлога про-
јекта  и у виду захтјева  за средставима.  
Апликант може одабрати најповољн-
ији начин аплицирања на средства.   

Изузетно, апликанти којима су 
у 2017.години одобрена средства по ос-
нову пројеката или захтјева, а којима 
иста нису дозначена због недостатка 
финансијских средстава или због нек-
ог другог разлога, подносе захтјеве за 
поновно одобравање средстава по ос-
нову пројеката или захтјева који су                             
одобрени у 2017.години, тако да исти 
не морају поново аплицирати за одо-
бравање средстава. Наиме, средства се  
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подносиоцима захтјева за поновно од-
обравање новчаних средстава дознача-
вају након што Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде донесе одлуку 
о поновном одобравању новчаних сре-
дстава, дакле без провођења процеду-
ре прописане овим Програмом. 
 

(2) 
(Корисници средстава) 

 
Корисници средстава су апли-

канти који су успјешно завршили  про-
цес аплицирања, селекције и евалуац-
ије и који су успјешно рангирани за  
кориштење  средстава. 

Посебни услови за добијање ст-
атуса корисника средстава су  дефини-
сани  у  тачки  6.  Програма. 

Корисници средстава су и апл-
иканти којима су у 2017.години одоб-
рена средства по основу Пројекта или 
захтјева, а којима иста нису дозначена 
због недостатка финансијских средста-
ва или због неког другог разлога, уко-
лико су поднијели захтјев за поновно 
одобравање средстава по основу проје-
ката или захтјева који су одобрени у 
2017. години. 
  

(3) 
(Подношење приједлога пројеката) 

 
Апликант може доставити ви-

ше приједлога пројеката или захтјева у 
оквиру једног специфичног циља, под 
условом да резултати реализације тих 
пројеката нису исти.  

Уколико се у првом јавном по-
зиву не утроше сва планирана сред-
става Програма, те уколико се средства  
планирана  за  финансирање  захтјева 
не утроше у временском  плану који је 
одређен Програмом, Министарство ће   
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расписати други јавни позив за доста-
вљање приједлога пројеката и захтјева. 

Крајњи рок за објављивање јав-
них позива је 31.октобар текуће годи-
не. 
 

(4) 
(Финансирање приједлога пројеката) 

 
Укупна средства одобрена за 

финансирање/суфинансирање проје-
ката не могу бити мања од 500,00 КМ 
ни већа од 50.000,00 КМ. 

Приједлози пројеката чији уку-
пни износ прелази максимални износ 
пројекта у којима је планиран грант 
већи или мањи од утврђене висине, ће 
бити аутоматски одбијени као неприх-
ватљиви за финансирање. 

Уколико је апликант користио 
средства Програма путем захтјева за 
средствима, његов приједлог пројекта, 
ако је  поднесен за исти циљ утрошка 
новчаних средстава као и захтјев, бит-
ће одбијен. 

Минимални и максимални из-
нос гранта за финансирање и суфина-
нсирање пројеката на годишњем ни-
воу из средстава овог Програма је деф-
инисан у распону за сваки специфи-
чни циљ/компоненту како слиједи: 
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Р. 
бр. Циљ Минимални 

износ гранта 
Максимални 
износ гранта 

1. Помоћ у раду темељних борачких удружења  107.000,00 
2. Помоћ у реализацији пројеката борачких 

удружења и захтјева  борачких удружења  82.000,00 
2.1. Пројекти побољшања статуса б/п превоз С-Г-С 3.500,00 x 12 42.000,00 
2.2. Пројекти и захтјеви удружења  борачких популација  40.000,00 
3. Помоћ у организовању спортских манифестација  

и рекреације инвалидних лица припадника б/п  5.000,00 КМ 
4. Обиљежавање значајних датума  и догађаја  55.000,00 КМ 

4.1. Унапређење  на пољу обиљежавања значајних дату-
ма, догађаја и личности из периода 92/95. година  43.000,00 КМ 

4.2. Обиљежавање значајних датума  од значаја   
за удружења и ниже нивое власти  12.000,00 КМ 

5. Трошкови Института за медицинско вјештачење  1.000,00 КМ 
6. Трошкови Фондације „Истина за Горажде“  30.000,00 КМ 
 
 

(5) 
(Подношење  захтјева  за  средствима) 

 
У случају постојања хитних или  

специфичних потреба које су директ-
но повезане са циљевима Програма, 
апликанти могу доставити  захтјеве  за  
средствима. 

Захтјев за средствима апликант 
подноси у прописаној апликационој 
форми за захтјеве. 

 

У случају позитивне одлуке, ап-
ликант  може  поднијети  нови  захтјев  
за средствима тек након позитивног 
усвајања  извјештаја  о  утрошку  сред-
става  по  одобреном  захтјеву. У случа-
ју одбијања захтјева, апликант може 
поднијети нови захтјев тек након исте-
ка 30 дана од дана пријема обавјеште-
ња о одбијању  захтјева. 

 

Апликант може доставити захт-
јеве за средствима од дана  објављива-
ња овог Програма у „Службеним нов-
инама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“  до  31. октобра  2018. године. 
 

(6) 
(Обавезни  садржај  захтјева) 

 

Приликом  аплицирања  у виду  
захтјева за одобравање средстава, апл-
икант је дужан навести сљедеће  инфо-
рмације: 
 

- разлог због којег се захтјевом  
тражи  одобравање  средстава, 

- преглед планираних активно-
сти,   

- укупни износ средстава неопхо-
дних за провођење планираних  
активности, 

- очекивани резултат који се пла-
нира остварити, 

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

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

 
(7) 

(Финансирање  захтјева   
за средствима) 

 

Захтјеви за одобравање средста- 
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ва у појединачном случају не могу би-
ти већи од 2.000,00 КМ. Износе одобре-
них средстава по овим захтјевима одр-
едиће Влада посебном одлуком. Влас-
тита  средства  апликанта  су пожељна, 
али  нису  обавезујућа.  
 

(8) 
(Отварање  апликација и 

административна  провјера) 
 

Отварање апликација и адми-
нистративна провјера за приједлоге 
пројеката и захтјева врши комисија ко-
ју именује министар за борачка пита-
ња Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. Овај поступак се проводи нај-
касније 30 дана од дана затварања јав-
ног позива. 

Административна  провјера  се  
проводи у циљу утврђивања да ли ап-
ликант испуњава услове за учествова-
ње у кориштењу средстава Министар-
ства за борачка питања у оквиру овог 
Програма. 

Административном провјером  
комисија ће провјеравати да ли је свака  
апликација задовољила сљедеће  усло-
ве: 
 

1) да апликант испуњава опште и 
посебне услове за учествовање, 

2) да је апликација у складу са  оп-
штим и специфичним  циљеви-
ма, 

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

 
Уколико су ови услови испуње-

ни, комисија ће апликацију евалуира-
ти у складу са одредбама Закона. У су-
протном, апликација ће и без евалуа-
ције бити одбијена из административ-
них разлога.  
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Апликације писане рукописом 

ће бити аутоматски одбијене.  
На основу додијељених бодова 

се утврђују приједлози ранг-листи ко-
рисника грант средстава до висине пл-
анираних средстава предвиђених Зак-
оном.   

Након проведене администра-
тивне процедуре, Министарство ће об-
авијестити све апликанте о резултати-
ма административне провјере. 

Подносиоци пријава чија име-
на нису објављена у предложеним ра-
нг-листама корисника грант средста-
ва могу уложити жалбу Министарству 
у року од 7 (седам) дана од дана при-
јема обавјештења о одабиру корисни-
ка средстава. 
 

(9) 
(Евалуација достављених  

приједлога пројеката) 
 

Процес селекције, евалуације и 
оцјењивања пројеката врши  комисија.  

При евалуацији пројеката ком-
исија примјењује пет група индикато-
ра и то: 
 

1) Финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 

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

 
(10) 

(Евалуација достављених захтјева 
 за средствима) 

 
Комисија проводи евалуацију 

захтјева након проведене администра-
тивне провјере. 

При евалуацији захтјева комис-
ија примјењује три групе индикатора  
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и то: 
 

I. Релевантност 
II. Одрживост 

III. Буџет  и трошковна ефикасност 
 

(11) 
(Оцјењивање апликација) 

 

Евалуација апликација се пров-
оди на основу скале за евалуацију. Ева-
луацијски критерији су подијељени у 
оквиру група и подгрупа. За сваку по-
дгрупу комисија даје оцјену између 1 и 
5 према сљедећим категоријама проц-
јена:  

 

1 - веома слабо;  
2 - слабо;  
3 - адекватно;  
4 - добро;  
5 - веома добро. 

 

Свака оцјена се множи са коеф-
ицијентом који је за сваки индикатор 

предвиђен у евалуацијској скали. Мак-
сималан број бодова за пројекат изно-
си 100, док је максималан број бодова 
за захтјев  за средствима 80. 

 

Пројекти који имају мање од 70 
бодова, односно захтјеви за средствима 
који имају мање од 50 бодова, се одба-
цују у првом кругу селекције. Уколико 
је укупан резултат у поглављу Релева-
нтност мањи од 15, апликација се одб-
ија без обзира на добивен укупан мак-
сималан број бодова. Уколико је укуп-
ан резултат у поглављу Буџет и трош-
ковна ефикасност мањи од 15, аплика-
ција се одбија без обзира на добивен 
укупан максималан број бодова.  

 

Комисија ће процјењивати ври-
једност индикатора. Сви чланови ком-
исије додјељују оцјене, а укупан број 
бодова се добија када се сума оцјена 
добивених од свих чланова комисије 
подијели са бројем чланова комисије.  

 
 

(12) 
(Скала за евалуацију) 

 
 

КАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА 
 

ОПИС ИНДИКАТОРА ОЦЈЕНА 
ПРОЈЕКТИ 

ОЦЈЕНА 
ЗАХТЈЕВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  
     Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
     пројектом 5  

     Процијењени ниво техничког знања неопходног за  
     имплементацију пројеката 5  

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

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

    Колико је апликација релевантна за очекиване  
    резултате Програма? 5x2 5x2 
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3. Методологија 10  
    Да ли су активности у приједлогу пројекта  
    одговарајуће и конзистентне са циљевима и  
    очекиваним резултатима пројекта? 

5  

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

5  

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

5x2 5x2 

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

5 5 

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

5 5 

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

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

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

5x2 5x2 

    МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА 100 80 
 
 

(13) 
(Процедуре одобравања приједлога 

пројеката) 
 

Пројекте који су у процесу ева-
луације добили више од 70 бодова ко-
мисија рангира по броју освојених бо-
дова. 

Након  проведеног  рангирања, 
комисија предлаже министру за бора-

чка питања одобравање средстава за 
финансирање/суфинансирање проје-
ката у пуном или умањеном износу, у 
зависности од резултата процеса ева-
луације и виусине расположивих сред-
става дефинисаних за сваки поједина-
чни циљ. Сви  најбоље  рангирани  пр-
ојекти за које  постоје распложива ср-
едства имају статус одобрених пројека-
та 
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Приједлози пројеката који има-

ју више од 70 бодова, али за чије фи-
нансирање/суфинансирање нема рас-
положивих средстава стављају се на 
листу чекања у случају обезбјеђења до-
датних средстава за Програм или дон-
ошења одлуке о прерасподјели сред-
става у складу са одредбама Програма. 

Коначну одлуку о утврђивању 
приједлога пројеката који ће се фина-
нсирати/суфинансирати из Буџета 
Министарства за борачка питања Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
доноси министар, а иста је извршна 
доношењем одлуке о одобравању нов-
чаних средстава од  стране Владе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде. 

Истовремено са приједлогом 
одлуке о одобравању средстава из Буџ-
ета, Влади се доставља одобрени при-
једлог пројекта и нацрт уговора о фи-
нансирању или суфинансирању одо-
бреног пројекта. 

Уколико се одлуком Владе одо-
брава износ гранта већи од 10.000,00 
КМ, прије потписивања уговора, нац-
рт уговора доставља се Кантоналном 
правобраниоцу на мишљење. 

У случају да је планирано фин-
ансирање или суфинансирање проје-
кта из Програма веће од 6.000,00 КМ и 
мање од 50.000,00 КМ, уз нацрт угово-
ра подноси се и приједлог закључка 
Владе о давању сагласности министру 
за борачка питања за потписивање уг-
овора.  

Након прихватања приједлога 
одлуке од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, пројект је 
одобрен те се приступа потписивању 
уговора за финансирање или суфина-
нсирање пројекта. 

Уговором ће се дефинисати на-
чин имплементације пројекта, вријеме  
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имплементације, обавезе корисника 
средстава и Министарства за борачка 
питања и начин обезбјеђења инстру-
мената за намјенски утрошак средста-
ва. 
 

(14) 
(Процедуре одобравања захтјева  

за средствима) 
 

Апликацију поднесену у фор-
ми захтјева комисија рангира по броју 
освојених бодова, за оне захтјеве које 
су добили више од 50 бодова.  

Након проведеног рангирања, 
Комисија предлаже министру за бора-
чка питања одобравање за финансира-
ње/суфинансирање захтјева у пуном 
или умањеном износу, у зависности од                                                     
резултата процеса евалуације и висине 
расположивих средстава дефинисаних 
за сваки појединачни циљ. У току про-
вођења процедура одобравања захтје-
ва, комисија води рачуна о претходно  
одобреним захтјевима, одобреним пр-
ојектима, односно пројектима који се 
налазе у процесу одобравања. Комиси-
ја може предложити привремену сус-
пензију процедура одобравања захтје-
ва највише до 3 мјесеца, након чега до-
носи коначни приједлог одлуке. 

Захтјеви за средствима који им-
ају више од 50 бодова, али за чије фи-
нансирање нема расположивих сред-
става, стављају се на листу чекања у 
случају обезбјеђења додатних средста-
ва за Програм или доношења одлуке о 
прерасподјели средстава у складу са 
одредбама Програма.  

Коначну одлуку о утврђивању 
приједлога захтјева који ће се финан-
сирати/суфинансирати из Буџета Ми-
нистарства за борачка питања Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде дон- 
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оси министар, а иста је извршна доно-
шењем одлуке о одобравању новчаних 
средстава од стране Владе Босанско–                         
подрињског кантона Горажде. 
 

(1) 
Приоритети и посебни услови 

 
Приликом процеса селекције и 

евалуације предност ће се давати про-
јектима и захтјевима чија имплемента-
ција укључује реализацију приоритета 
дефинисаних Програмом. 
 

(2) 
 

Основни приоритет овог Прог-
рама је помоћ борачким удружењима 
да на темељу статута и адекватних пр-
ограма својим радом допринесу побо-
љшању статуса борачких популација 
на простору Босанско-подринског ка-
нтона и сусједних општина у РС-у. 

Приоритетне активности и мје-
ре које имају предност за учествовање 
у Програму су: 
 

1. Помоћ у раду борачких удруж-
ења 

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

3. Социјална инклузија и развој 
спорта РВИ на простору Боса-
нско-подрињског кантона 

4. Учешће у обиљежавању значај-
них датума, догађаја и лично-
сти 

5. Обилазак породица шехида и 
погинулих бораца 

6. Пројекти од општег интереса 
свих припадника БИЗ-а 

7. Покретање промотивних кам-
пања  
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8. Пројектима који укључују воло-

нтерски рад грађана у пројект-
ним активностима ће бити                                 
пружена додатна предност 

9. Пројекти од општег интереса  
који се односе на израду и угра-
дњу спомен-обиљежја и њихову 
заштиту 

10. Пројекти културно – историјск-
ог и едукативног значаја 

11. Пројекат помоћи породицама 
припадника АРБиХ осумњиче-
них за ратне  злочине 

12. Пројекат помоћи при запошља-
вању незапослених демобили-
саних бораца 

13. Пројекат помоћи тешко обоље-
лим припадницима борачких 
популација  

 
Апликанти могу предвидјети и 

имплементацију осталих активности и 
мјера које су повезане са посебним (сп-
ецифичним) циљевима. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

(1) 
 

Учешће у Програму је ограни-
чено на апликанте који припадају је-
дној од сљедећих категорија: 
 

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

ружења грађана 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за  
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борачка питања, а у случају потребе 
ангажоватће се стручна лица из поје-
диних области.  
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
  

(1) 
 

Реализацијом Програма  очеку-
је се остваривање конкретних резулта-
та од стране апликаната којима су одо-
брена средства. 

Апликанти су обавезни навести 
специфичне резултате који се директ-
но планирају постићи имплементаци-
јом пројекта. 
 

(2) 
 

Мјерење резултата и проведен-
их активности ће се вршити на  основу  
мониторинга имплементације обилас-
ком корисника на терену, сачињавањ-
ем записника уз који ће бити сва нео-
пходна документација којом се доказу-
је имплементација намјенског утрош-
ка додијељених средстава.  

У циљу осгурања процјене рез-
ултата Програма, одабрани корисни-
ци Програма су дужни након  утрош-
ка одобрених средстава доставити Ми-
нистарству за борачка питања извјеш-
тај о проведеним активностима које  су  
одобрене за финансирање из  Програ-
ма. Форма извјештаја о утрошку сред-
става ће бити  достављена свим корис-
ницима  средстава. 
 

(3) 
 

Надзор над реализацијом Прог-
рама утрошка средстава са економског 
кода 614 300 - Текући трансфери неп- 
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рофитним организацијама вршиће 
Министарство за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
службеници Министарства који су де-
финисани Програмом. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

(1) 
 

У приједлозима пројеката или 
захтјевима за средствима апликанти су 
дужни процијенити све ризике који 
могу утицати на остваривање плани-
раних резултата пројекта или захтјева. 

Апликанти су дужни планира-
ти мјере које ће подузети у случају ос-
тваривања ризика који могу утицати 
на остваривање планираних резулта-
та. 
 
Број:11-14-214-2/18         М И Н И С Т А Р 
26.01.2018.године        Ениз Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 
Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком број: 03-14-58/18 од  
22.01.2018. 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), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско–подрињског кант-
она Горажде („Служнбене новине Бос-
анско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 13/17), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на 134. редовној  
сједници, одржаној дана 22.01.2018.го-
дине, д о н о с и:    
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава са кода 614200  

- Текући трансфери појединцима, 
утврђених Буџетом Министарства  

за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2018.годину 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на  Програм утрошка средстава са 
кода 614200 - Текући трансфери поје-
динцима, утврђених Буџетом Минис-
тарства за борачка питања Босанско-                          
подрињског кантона Горажде за 2018. 
годину. 

Средства за реализацију Прог-
рама из става 1. овог  члана  пласираће 
се са позиције Текући трансфери поје-
динцима, утврђене Буџетом Босанско 
–подрињског кантона Горажде за 2018. 
годину у износу 650.000,00 КМ (у даљ-
ем тексту: Програм).  
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Ка-
нтона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-5918                    П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

............................. 
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У складу са чланом 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2018. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 13/17),                             
Министарство за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са економског кода 614 200  
- Текући трансфери појединцима 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је: “Програм 
утрошка средстава Министарства за 
борачка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614 200 - Текући трансфери поједин-
цима“. 
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ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
        01.01.2018- 31.12.2018. године 
 
Буџетска позиција:  Текући трансфе- 
                                         ри појединцима 
 
Економски код:           614200 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                   650.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:   
 Министар за борачка питања   
 
Позиција одговорног лица:  
                                          Министар  
 
Контакт лице за Програм:  
Елведина Џамбеговић/Неџад Топаловић 
Вахид Думањић/ Мелхудина Чамо - 
Шовшић 
 
Контакт-телефон:            038 /228-811 
 
Контакт е-маил:      bizbpkg@bih.net.bа 
 
Интернет:         www.mb.bplg.gov.bа 
 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 49. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2018. годину (“Службе-
не новине Босанско-подрињског  кант-
она Горажде”, број: 13/17), дала је Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде Одлуком број: 03-14-59/18  од  22. 
01.2018. године, а исти је усклађен са 
Стратегијом развоја Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде. 
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2.  СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

(1) 
 

Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614200 - Теку-ћи 
трансфери појединцима јесте пруж-
ање помоћи припадницима борачких 
популација и члановима њихових по-
родица са простора Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, што има за по-
сљедицу повољнији статус чланова бо-
рачких популација. 
 

(2) 
 

Исто тако, сврха Програма је да, 
у складу са чланом 49. Закона о изврш-
ењу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2018.годину, осигура 
плански и транспарентан утрошак ср-
едстава одобрених на економском ко-
ду 614200 – Текући трансфери поједи-
нцима у складу са важећим законским 
прописима. 

Реализација права дефинисан-
их овим Програмом вршиће се у скла-
ду са Законом о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ број: 
9/13, 11/14). 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом утрошка средстава 
са економског кода 614200 - Текући тр-
ансфери појединцима, Министарство 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2018. годину                                           
 

mailto:bizbpkg@bih.net.b%D0%B0
http://www.mb.bplg.gov.b%D0%B0/
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(у даљем тексту: Програм), дефинише 
битне елементе за добијање сагласно-
сти за Програм од стране Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
као што су општи и посебни циљеви                                       
Програма, као и начин расподјеле сре-
дстава. 

У оквиру своје надлежности, из-
међу осталог, Министарство за борач-
ка питања врши стручне и друге упра-
вне послове из надлежности Босанско–
подрињског кантона Горажде које се 
односе на:  
 

- утврђивање права бранилаца и чл-
анова њихових породица на под-
ручју Кантона; 

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

- изградња, уређење и одржавање 
спомен-обиљежја и мезарја брани-
лаца; 

- осигурање средстава и за друге об-
лике помоћи браниоцима. 

 

Планом рада Министарства за 
борачка питања за 2018.годину обухва-
ћене су наведене активности, а ради 
њиховог извршавања планирана су ср-
едства у дијелу Буџета Минстарства,                                    
позиција – 614200 - Текући трансфери 
појединцима,  са субаналитиком: 
 

БОР – 03 –  Помоћ у стамбеном збрињ- 
                     авању 
БОР – 04 –  Једнократне новчане помоћи 
БОР – 05 –  Остали текући трансфери  
                     појединцима 
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1.  Општи/основни циљ Програма 
 

(1) 
 

Основни циљ Програма је уна-
пређење статуса припадника борачк-
их популација кроз ефикасну импле-
ментацију Закона о допунским пра-
вима бранилаца и чланова њихових 
породица у Босанско–подрињском ка-
нтонуГоражде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 9/13,11/14). 
 

(2) 
 

Програм садржи посебне (спец-
ифичне) циљеве у оквиру којих ће се 
пружати помоћ и подршка припадни-
цима борачких популација и чланови-
ма њихових породица, односно имп-
лементирати поједина допунска права 
утврђена Законом. 
 
3.2.  Посебни/специфични циљеви  
        Програма 
 

Посебни/специфични циљеви 
права проистекли су из појединих до-
пунских права бранилаца и чланова 
њихових породица у Босанско-подри-
њском кантону Горажде, утврђених 
чланом 6. Закона о допунским прави-
ма бранилаца и чланова њихових по-
родица, а дефинисана су Планом Бу-
џета Министарства како слиједи: 
 

3.2.1.  БОР-003  - Помоћ у стамбеном  
                     збрињавању 

3.2.1.1. Право на партиципацију трош- 
кова за прикључак стамбеног 
објекта на инфраструктурну                                     
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мрежу (вода, електрична енер-
гија, канализација и сл.) 

3.2.1.2. Право на једнократну бесповра- 
тну додјелу средстава за рјеша-

вање стамбених потреба 
3.2.1.3. Право на накнаду трошкова  

(пореза) за промет непокретно-
сти с циљем укњижбе у власн-
иштво некретнина – стамбених 
јединица додијељених од стра-
не Босанско-подрињског канто-
на Горажде у виду поклона/на-
слијеђа дјеци без оба родитеља, 
РВИ –100% I групе 

 
 
3.2.2. БОР-004– Једнократне новчане  

                   помоћи  
3.2.2.1.  ЈНП за социјалне  потребе 
3.2.2.2.  ЈНП за за набавку огрјева 
3.2.2.3.  ЈНП за прехрамбени бон 
3.2.2.4.  ЈНП за друге потребе  
3.2.2.5.  Право на партиципацију тро- 

шкова за набавку лијекова који 
нису на есенцијалној листи 

 
 
3.2.3. БОР-005 – Остали текући тран- 

                   сфери  појединцима 
3.2.3.1.  Здравствена заштита корисни- 
              ка БиЗ-а 
3.2.3.2. Бањско–климатско лијечење –  
             ре-хабилитација припадника  
             б/п 
3.2.3.3.Трошкови лијечења у иностранству 
3.2.3.4. Право по основу преостале рад- 
             не способности 
3.2.3.5. Право за бесплатне обавезне  
             уџбенике за редовно школовање  
3.2.3.6. Уклањање архитектонско – ур- 

банистичких баријера за улазак 
и кретање по стану у инвали-
дским колицима 

3.2.3.7. Партиципација трошкова нак- 
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наде за додијељено грађевинско 
земљиште на кориштење и на-
кнаде за уређење  ГГЗ 

3.2.3.8.  Право на бесплатну и повлаш- 
 тену вожњу 

3.2.3.9.  Подизање нишана – надгроб- 
               них споменика и спомен-оби-    
               љежја 
3.2.3.10.Посебна права добитника рат- 
              них признања и одликовања, 
3.2.3.11.Партиципација трошкова џе- 
               назе /сахране 
3.2.3.12.Друга права у складу са посеб- 
              ним прописима 
3.2.3.13.Основно обезбејђење 
3.2.3.14. Приоритет у додјели средстава  
               за повратак и одржив повратак 
 
 
3.2.1. БОР–003–ПОМОЋ У СТАМБЕ- 
                             НОМ ЗБРИЊАВАЊУ 
 

Члановима од 122. до 157. Зако-
на о допунским  правима бранилаца и 
чланова њихових породица у Босанс-
ко–подрињском кантону Горажде утв-
рђено је право на помоћ у стамбеном 
збрињавању бранилаца који се налазе 
у изузетно тешкој материјално-соци-
јалној ситуацији. 

Имплементација овог права ће 
се вршити у складу са прописаним ус-
ловима дефинисаним у Закону о допу-
нским правима бранилаца и чланова 
њихових породица у Босанско-подри-
њског кантона Горажде.    
 

Овај вид помоћи могу оствари-
ти припадници б/п који се налазе у 
изузетно тешкој материјално –социјал-
ној ситуацији и под условом да немају 
ријешено стамбено питање ако:  
 

- су започели изградњу стамбене  
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зграде или стана, а исту нису 
довршили због недостатка сре-
дстава 

- имају одговарајући стамбени 
простор, који је неопходно дог-
радити или адаптирати како би                                  
се створили неопходни услови 
за становање 

- нису извршили прикључак на 
инфраструктурну мрежу 

 
Општи критерији за оствари-

вање права на једнократну бесповрат-
ну помоћ за стамбено рјешавање бра-
нилаца и чланова њихових породица 
је да подносилац захтјева припада бо-
рачкој популацији и да нема адекват-
но рјешено стамбено питање, број чла-
нова породичног домаћинства и учеш-
ће у оружаним снагама.  

Посебни услови за остваривање 
ове једнократне новчане помоћи су:   
 

1. Број погинулих бранилаца/ше-
хида чланова породичног дома-
ћинства 

2. Проценат оштећења организма 
3. Статус припадника б/п 

 
Допунски критерији: 
 

1. Тешка болест подносиоца захт-
јева или члана породичног дом-
аћинства, 

2. Малољетни припадници ору-
жаних снага, 

3. Борачки статус члана породич-
ног домаћинства, 

4. Материјална ситуација породи-
чног домаћинства подносиоца 
захтјева 

5. Статус становања 
6. Ванредне околности које подн-

осиоца захтјева доводе у посеб-
но тежак положај 
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Додјела средстава за предметне 

намјене врши се на основу ранг-листе 
коју доноси министар напредлог стру-
чне комисије, а одобравање средства 
врши Влада на приједлог Министарст-
ва. 

Поједини облици кориштења 
овог права дефинисани су у наставку 
Програма. 
                                                                                 
Потребна средства:         150.000,00  КМ 
 
3.2.1.1. Право на партиципацију тро- 

шкова за прикључак стамбен-
ог објекта на инфраструктур-
ну мрежу (вода, електрична 
енергија, канализација и сл.), 

 
Додјела бесповратних средстава   

за прикључак на инфраструктуралну 
мрежу подразумијева прикључак еле-
ктричне енергије те прикључак на во-
доводну или  канализациону мрежу. 

Код прикључака на инфрастру-
ктуралну мрежу признаје се цијена 
обрачуната од стране Јавног предузећа  
искључиво за монофазни прикључак 
код електричне енергије, те обрачуна-
та цијена водомјера, услуга и такси (за 
стандардни прикључак) код прикључ-
ка воде, стандардни прикључак на ка-
нализациону мрежу и водоводни ка-
бал до 200 м и 70 м канализационих 
цијеви. 

У руралним подручјима Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и су-
сједним општинама гдје није инстали-
рана градска водоводна мрежа, могу се 
одобрити средства за рјешавање водо-
снабдијевања из мјесних изворишта у 
висини утврђеној у претходном ставу.       

Поступак  утврђивања овог пр-
ава врши Министарство за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона  
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Горажде, у складу са одредбама члано-
ва од 145. до 153. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихов-
их породица („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 9/13, 11/14) и одредаба ЗУП-а 
(„Службене новине  ФБиХ“ број: 2/98 
и 48/99).  
 
Потребна  средства:           10.000,00 КМ 
 
3.2.1.2. Право на једнократну помоћ  
             за рјешавање стамбених потреба 
 

Ратни војни инвалиди, чланови 
породица шехида-погинулог борца и 
демобилисани браниоци на основу За-
кона имају право на стамбено збриња-
вање и помоћ у стамбеном збрињава-
њу по праву првенства како слиједи: 
 

1. дјеца погинулих, умрлих, нест-
алих бранилаца без оба родите-
ља и ратни војни инвалиди са 
оштећењем организма  од 100% 
I групе 

2. породице са два и више погин-
улих, умрлих, несталих бранил-
аца и РВИ са оштећењем орга-
низма од 100% II групе 

3. породице погинулих, умрлих, 
несталих бранилаца и РВИ са 
оштећењем организма од 90%, 
80%,70% 

4. остали РВИ 
5. демобилисани браниоци 

 
Поступак утврђивања овог пра-

ва спроводи трочлана стручна комиси-
ја коју именује министар за борачка 
питања, а иста разматра приспјеле пи-
смене захтјеве, врши бодовање на осн-
ову донесених критерија, врши увид 
на лицу мјеста ради утврђивања чиње-
ничног стања и предлаже министру  
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ранг-листу о додјели средстава  на име 
изградње, адаптације или доградње ст-
амбеног објекта.   
 

Коначну ранг-листу о додјели 
средстава на име помоћи за предметне 
намјене  доноси министар у складу са 
раположивим средствима за ову нам-
јену. Коначну одлуку о одобравању 
средстава доноси Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
 

Износ средстава који се може 
додијелити подносиоцу захтјева на 
име остваривања предметног права не 
може прелазити 10.000,00 КМ, без об-
зира на број бодова утврђен ранг-лис-
том и стамбену ситуацију. 
 

На приједлог комисије, уз опра-
вдану оцјену хитности у рјешавању ст-
амбеног питања, за подносиоца захтје-
ва са тешком егзистенционалном, ста-
мбеном, здравственом ситуацијом и на 
други начин угрожене кориснике, са-
чињава се посебна листа приоритета 
без обзира на број бодова по критери-
јима бодовања. 
 

Предметна средства у случају 
реализације рјешења донесених у дру-
гостепеном поступку по жалби могу се 
употријебити за исплату једнократне 
бесповратне помоћи за стамбено рје-
шавање, с тим да износ не може прећи 
висину од 10.000,00 КМ. 
 

У изузетним случајевима извр-
шавања судских пресуда и вансудска 
поравнања, новчана средства обезбије-
ђена за предметне намјене могу се уп-
отријебити за набавку стана или за др-
уги вид стамбеног  збрињавања  уз саг-
ласност Владе Босанско-подрињског  
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кантона Горажде. 

Висина средстава која се може 
употријебити за стамбено збрињавање 
припадника борачких популација на 
начин дефинисан у предходном ставу 
не може прелазити износ већи од 
20.000,00 КМ. У оваквим случајевима 
Министарство обавезно прибавља пи-
смену сагласност, односно споразум са 
лицем којем се на овај начин трајно 
рјешава стамбено питање. 
  
Потребна  средства:         135.000,00 КМ 
 
3.2.1.3. Право на накнаду трошкова  

(пореза) за промет непокреt-
ности, 

 
С  циљем укњижбе  у власниш-

тво некретнина – стамбених јединица 
додијељених од стране Босанско-по-
дрињског кантона Горажде у виду по-
клона/наслијеђа дјеци без оба родите-
ља, РВИ 100% I групе, Законом о до-
пунским правима бранилаца и члано-
ва њихових породица утврђено је ово 
право те с тим у вези неопходно је об-
езбједити потребна средства 
                                                                                   
Потребна средстава:            5.000,00 КМ 
 
3.2.2. БОР – 004 – ЈЕДНОКРАТНЕ  
                             НОВ-ЧАНЕ ПОМОЋИ 
 

Члановима од 210. до 226. Зако-
на о допунским правима утврђено је 
да се браниоцима и члановима њихов-
их породица може одобрити једнокра-
тна помоћ, на основу поднесеног зах-
тјева и прилога из којих произилази да 
се налазе у изузетно тешкој материјал-
но - социјалној ситуацији  насталој ус-
љед недостатка новчаних средстава. 
 

Услове, начин и критерије за  
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остваривање овог права прописао је 
Закон о допунским правима бранила-
ца и чланова њихових породица („Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, број: 9/13,11/14). 
 

Право на додјелу једнократне 
новчане помоћи браниоци и чланови 
њихових породица могу остварити на 
сљедећи начин: 
 

3.2.2.1. Додјелом новчаних средстава за 
задовољење социјалних  потре-

ба (чланови од 216. до 220) 
3.2.2.2. Додјела новчаних средстава zа  

набавку огрјева (чланови од 
224. до 226) 

3.2.2.3. Додјела новчаних средстава за  
прехрамбени бон (чланови од 

221. до 223.) 
3.2.2.4. Додјела новчаних средстава за  
             друге потребе 
 

У складу са одредбама Закона о 
допунским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица и ЗУП-а раз-
матрање приспјелих писмених захтјева 
за додјелу једнократне помоћи врши                                           
Министарство, а право на додјелу јед-
нократне помоћи браниоцима и члан-
овима њихових породица признаје се 
рјешењем које доноси министар.  
 

Подносиоцу захтјева може се 
одобрити једнократна помоћ само јед-
ном у току једне буџетске године, а из-
узетно, према процјени стања, у соци-
јално оправданим случајевима, два пу-
та у току једне буџетске године. 
 

Потребна средства:            70.000,00 КМ 
 

3.2.2.1. Право на партиципацију тро- 
шкова за набавку лијекова ко-
ји нису на есенцијалној листи 

 

Услови, начин и критерији за  
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признавање права на партиципацију 
трошкова и набавку лијекова који ни-
су на есенцијалној листи дефинисани 
су члановима од 52. до 63. Закона о до-
пунским правима бранилаца и члано-
ва њихових породица. 
 

Уколико по другом основу не 
могу остварити партиципацију трош-
кова набавке лијекова који нису на ес-
енцијалној листи за РВИ са тешком ма-
теријално–социјалном ситуацијом, код 
којих није утврђена узрочно – посље-
дична веза по основу ране, повреде, оз-
љеде или болести задобијене у току 
службе у Оружаним снагама, Минис-
тарство парципира до износа једне пр-
осјечне нето плате исплаћене у Феде-
рацији БиХ у предходној години у 
току једне календарске године. 
 

Права на партиципацију трош-
кова за набавку лијекова имају члан-
ови ПШ и ПБ и демобилисани брани-
оци под условима и висини трошкова 
дефинисаних у предходном ставу. 
 

Трошкове набавке лијекова који 
се не налазе на есенцијалној листи, а 
неопходни су за лијечење последица 
од рана повреда или обољења задоби-
јених у току учешћа у оружаним снаг-
ама одбрани БиХ за РВИ сноси Минис-
тарство у пуном износу уколико то пр-
аво не могу остварит по другом основу. 
 
Потребна средства:            30.000,00 КМ 
 
3. 2.3. БОР – 005 – ОСТАЛИ ТЕКУЋИ  
           ТРАНСФЕРИ  ПОЈЕДИНЦИМА  
 
3.2.3.1. Здравствена заштита корис- 
             ника БИЗ-а 
 

Ово право је проистекло из од- 
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редби чланова од 7. до члана 19. Зако-
на о правима бранилаца и чланова 
њихових породица и у Босанско-подр-
ињском кантону Горажде („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“ број: 09/13,11/14). 
 

Такођер, Законом о здравствен-
ом осигурању за надлежне органе уп-
раве – кантоне, предвиђена је уплата 
обавезног здравственог осигурања за 
кориснике БИЗ-а који нису осигурани                                   
по другом основу. 
 

Ради поштивања ових одредби, 
Министарство ће закључити  споразум 
са Заводом здравственог осигурања 
према којем ће се, сходно признатом 
праву и евиденцији осигураних лица, 
уплаћивати  средства за ове намјене. 
  
Потребна  средства:           44.000,00 КМ 
 
3.2.3.2.  Бањско и климатско лијечење  

– рехабилитација припадника 
борачких  популација 

 
Члановима од 20. до 34. Закона 

о правима бранилаца  и чланова њих-
ових породица и у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде утврђено је да 
браниоци и чланови њихових поро-
дица, под условима прописаним овим 
Законом, имају право на  бањско и кл-
иматско лијечење. 
 

Бањско и климатско лијечење, 
према овом Закону, јесте лијечење које 
је неопходно као наставак лијечења од 
задобивене ране, повреде, озљеде или 
болести које су прописане као индика-
ција за то лијечење, а које се обавља у 
специјализованим здравственим уста-
новама у којима се у лијечењу примје- 
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њује и природни фактор, као и у уста-
новама и привредним друштвима ос-
нованим за лијечење, одмор и рекреа-
цију у којима се у лијечењу примјењује 
природни фактор. 
 

Министарство за борачка пита-
ња је закључило уговоре о бањско – кл-
иматском лијечењу са регистрованом 
установама, а истима је утврђен обим 
и квалитет здравствених и других усл-
уга који те установе и привредна дру-
штва пружају корисницима, цијена 
тих услуга и друга права и обавезе. 

Поступак упућивања бранила-
ца и чланова њихових породица на ба-
њско - климатско лијечење спроводе 
општинске службе за БИЗ у складу са 
Законом о правима бранилаца  и чла-
нова њихових породица Босанско–по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“ број: 09/13, 11/14). 
 
Потребна  средства:         125.000,00 КМ 
 
3.2.3.3.  Трошкови лијечења у  
              иностранству 
 

Члановима од  35. до члана 38. 
Закона о допунским правима бранила-
ца и чланова њихових породица у  Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
утврђено је и право на накнаду путних 
трошкова и трошкова лијечења у ин-
остарснству. 
 

Ово право браниоци и чланови 
њихових породица остварују посред-
ством општинске службе за БИЗ на пр-
остору Босанско–подрињског кантона 
Горажде, а финансијска средства на 
основу признатих права обезбјеђује у 
свом Буџету Министарство за борачка  
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питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде). Услови и начин за кориш-
тење овог права прописани су Закон-
ом о допунским правима. 
 
Потребна средства:              3.000,00 КМ 
 
3.2.3.4.  Права по основу преостале ра- 
              дне способности 
 

Ово је право проистекло из одр-
едби чланова од 39. до члана 51. Зако-
на о допунским правима бранилаца  и 
чланова њихових породица у Босанс-
ко-подрињском кантону Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде“ број: 09/13, 11/14). 
 

Право се остварује посредством 
општинске службе за БИЗ на простору 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а финансијска средства на основу 
признатих права обезбјеђује у свом Бу-
џету Министарство за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 
Потребна  средства:             1.000,00 КМ 
 
3.2.3.5. Право на бесплатне уџбенике  
             за редовно школовање 
 

Ово право дефинисано је у чла-
новима од 106. до члана 121. Закона  о 
допунским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица у Босанско-
подрињском кантону Горажде („Слу-
жбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде“ број: 09/13, 11/14). 
 
Потребна  средства:           10.000,00 КМ 
 
3.2.3.6. Уклањање архитектонско-урб- 

анистичких баријера за улазак 
и кретање по стану у инвалид-
ским колицима 
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Ово је право проистекло из одр-
едби Федералног Закона о правима 
бранилаца и чланова њихових пород-
ица и обухваћено је чланом 158. Зако-
на о допунским правима бранилаца и 
чланова њихових породица са просто-
ра Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, а подразумијева прилагођавање 
прилаза мјесту становања и уређење 
стана за кретање најтежих војних инв-
алида - параплегичара. 
 
Потребна  средства:             1.000,00 КМ 
 
3.2.3.7. Партиципација трошкова на- 

кнаде  за додијељено  грађеви-
нско земљиште на кориштење                               
и накнаде за уређење  градск-
ог грађевинског земљишта 

 
Ово је право проистекло из од-

редби Федералног Закона о правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица и обухваћено је члановима од 
173. до члана 185. Закона о допунским 
правима бранилаца у Босанско–подр-
ињском кантону Горажде. Могу га ос-
тварити припадници борачке попула-
ције ако изградњом породичне куће 
желе први пут ријешити своје стамбе-
но питање. 
 

Ово право браниоци и чланови 
њихових породица остварују посред-
ством општинских служби за БИЗ са 
простора Босанско–подрињског канто-
на Горажде, према условима и крите-
ријима утврђеним Законом о допунск-
им правима бранилаца и чланова њи-
хових породица. 
 
Потребна  средства:           10.000,00 КМ 
 
3.2.3.8. Право на бесплатну и повла- 
             штену вожњу   
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Ово је право утврђено чланови-
ма од 186. до члана 203. у  Закону  о до-
пунским правима бранилаца и члано-
ва њихових породица у Босанско–под-
рињском кантону Горажде („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“ број: 09/13, 11/14). 
 
Потребна  средства:           23.000,00 КМ 
 
3.2.3.9. Подизање нишана – надгробн- 
       их споменика и спомен-обиљежја 
 

Подизање нишана – надгробн-
их споменика и спомен-обиљежја се 
врши у складу са члановима од 227. до 
члана 248. Закона о допунским прави-
ма бранилаца и чланова њихових по-
родица са простора Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде“ број: 09/13, 11/14). 
 

У складу са важећим законским 
прописима, Министарство за борачка 
питања ће извршити одабир извођача 
радова који ће поставити надгробне 
споменике - нишане свим шехидима 
којима нису урађени нишани у складу 
са Законом, а на основу поднесеног за-
хтјева у текућој години. 
 

У оквиру овог права, Министа-
рство ће у оквиру расположивих сред-
става спроводити активности на уре-
ђењу мезарја шехида (шехидске капије 
и ограде, као и жељезне капије за ме-
зарја гдје има укопаних шехида - поги-
нулих бранилаца) те подизање хаир-
чесми и других спомен-обиљежја. Ове                              
активности ће се спроводити на осно-
ву јавног позива, а одабир извођача ће 
се извршити у складу са Законом о 
јавним набавкама у БиХ.  
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Наиме, средства се подносиоц-
има захтјева дозначавају након што 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде донесе одлуку о одобравању 
новчаних средстава. 

Поред горе наведених активно-
сти, Министарство ће обезбиједити 
дио средстава за одабир идејног рјеше-
ња за изградњу, адаптацију,  реконст-
рукцију постојећег спомен-обиљежја 
бранитељима града Горажда, обезбје-
дитће дио средстава  за евентуално пр-
ибављање грађевинског земљишта, 
пројектне документације, прибављање 
потребних дозвола за грађење и сл, а 
све у складу са расположивим средст-
вима. 

Такођер, Министарство за бора-
чка питања је у програму рада за 2018. 
годину планирало наставити активно-
сти на изради монографије „Горажде - 
град херој“ у циљу адекватног сређи-
вања, чувања и обиљежавања хистори-
јских чињеница.   
                                                                          
Потребна средства:          40.000,00 КМ 
 
3.2.3.10. Новчана помоћ добитницима  
               највећих ратних признања 
 

Министарство за борачка пита-
ња Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде у складу са чланом 250. Закона  о 
допунским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица у Босанско-
подрињском кантону Горажде („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 09/13, 11/14),  
планира новчану помоћ добитницима 
највећих ратних признања. 

Висина ове помоћи није дефи-
нисана и иста се одређује за сваку бу-
џетску годину сходно обезбјеђеним ср-
едствима за ове намјене. 
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Потребна  средства:           13.000,00 КМ 
 
3.2.3.11. Партиципација трошкова џе- 
               назе /сахране 
 

Члановима од 204. до члана 209. 
Закона о допунским правима бранила-
ца и чланова њихових породица, ут-
врђено је да „демобилисани бранио-
ци, РВИ, и чланови породица шехида 
– погинулог борца у случају смрти, чл-
анови породице са којима је умрли 
живио имају право на накнаду трош-
кова сахране и џеназе у износу од нај-
мање једне просјечне плате Федераци-
је БиХ исплаћене у предходној годи-
ни“. 

Законом је дефинисано да опш-
тинске службе за БИЗ на нивоу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде вр-
ше признавање овога права у првосте-
пеном поступку, док Министарство за 
борачка питања рјешава по жалби и                               
обезбјеђује средства за ове намјене. 
 
Потребна  средства:           75.000,00 КМ 
 
3.2.3.12. Друга права у складу са посе- 
               бним прописима 
 

У свом раду, Министарство за 
борачка питања се сусреће са једним 
бројем оправданих захтјева које није 
могуће планирати кроз ставке Буџета, 
те стога Министарство за борачка пи-
тања  у складу са предметним правом 
утврђеним члановима од 251. до члана 
257. Закона планира средства за ове 
намјене. 

Средства ће се користити у те-
шким случајевима и специфичним ок-
олностима за борце и чланове њихо-
вих породица и удружења борачких 
популација, које се не могу предвидје-
ти: 
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- елементарне непогоде 
- саобраћајне несреће 
- тешке болести 
- изградња и поправка путева у 

мјесту становања припадника 
борачких популација 

- финансијска помоћ припадни-
цима борачких популација дру-
ге националности 

- помоћи шехидским породица-
ма које се налазе у тешкој фина-
нсијској ситуацији (родитељи 
шехида, дјеца без оба родите-
ља) 

- помоћ у лијечењу чланова уже 
породице припадника борачк-
их популација који не могу ос-
тварити право по другом осно-
ву, а исти су обољели од тешк-
их малигних обољења и других                                           
тешких болести 

- партиципација накнаде штете 
припадницима борачких попу-
лација усљед претрпјелих ште-
та нападом звјери/паса лутали-
ца на пољопривредне посједе и 
стоку 

- помоћ у одласку на ескурзију 
дјеце припадника б/п слабог 
имовног стања 

- набавка материјала за довод во-
де у насељима гдје живе припа-
дници борачких популација гд-
је није инсталирана градска во-
доводна мрежа са природних 
изворишта 

- остале непредвидиве околности 
у којима је нужно пружање по-
моћи браниоцима и члановима                              
њихових породица и удружењ-
има борачких популација, ако 
се ради о захтјевима који су зна-
чајни за опстанак и рад удруже-
ња и чување имовине која се на 
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лази у саставу удружења. 

 
Предметна помоћ може се до-

дијелити за измирење пореских обаве-
за, судских такси, трошкова адвоката у 
висини дефинисаној Законом при ан-
гажману физичких лица од стране уд-
ружења борачких популација за извр-
шавање одређених послова и задатака, 
помоћ припадницима борачких попу-
лација који се усљед гашења, ликвид-
ације или стечаја предузећа у којем ра-
ди нађу у изузетно тешкој материјалн-
ој ситуацији. 
 
Потребна  средства:           19.000,00 КМ 
 
3.2.3.13. Основно обезбјеђење 
 

Члановима од 258. до члана 264. 
Закона о допунским правима брани-
лаца и чланова њихових породица ут-
врђено је право на основу обезбјеђења 
демобилисаних бранилаца старијих од 
65 година који су у Оружаним снагама 
провели најмање 2 године, ако они и 
њихови брачни партнери немају неоп-
ходних средстава за издржавање и ако 
имају пребивалиште на територији 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
 
Потребна средства:            27.000,00 КМ 
 
3.2.3.14. Приоритет у додјели средста- 

ва за повратак и одржив пов-
ратк 

 
Члановима од 159. до члана 172. 

Закона утврђено је да ратни војни ин-
валиди, породице шехида-погинулих 
бранилаца и демобилисани браниоци 
и чланови њихових породица, који 
имају или су имали статус расељеног  
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лица, а под условом да су пребива-лиште, односно боравиште на подручју Канто-
на имали на дан потписивања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Хер-
цеговини 14.12.1995. године, имају право на додјелу средстава за повратак и одр-
жив повратак у мјесту предратног пребивалишта. 
 
Потребна средства:              9.000,00 КМ 
 

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За остварење посебних/специфичних циљева наведених у претходном пог-
лављу Програма, неопходна су финансијска средства у укупном износу 650.000,00  
КМ. 

Преглед потребних средстава за појединаче посебне/специфичне циљеве, 
односно финансирање конкретних допунских права бранилаца и чланова њихо-
вих породица, дат је у табели која слиједи. 
 
 

Р.бр. Конто 
Анали-
тички 
конто 

Назив конта 
Плани-
рано за 

2018.годину 
1. 614200  ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНАЦА 650.000,00 
1.1.  БОР-003 Помоћ у стамбеном збрињавању 150.000,00 
1.1.1.   - Право - прикључак на инф.мрежу 10.000,00 
1.1.2.   - Право -  санација стамбених објеката 135.000,00 
1.1.3   - Право – накнада трошкова за промет  

   некретнина 
5.000,00 

1.2.  БОР-004 Једнократне новчане помоћи 100.000,00 
1.2.1   - ЈНП – социјалне потребе 

- ЈНП - набавка огрјева 
- ЈНП - прехрамбени бон 
- ЈНП – друге потребе 

70.000,00 

1.2.2.   Партиципација трошкова за набавку лијекова 30.000,00 
1.3.  БОР-005 Остали текући трансфери појединцима 400.000,00 
1.3.1.   Здравствена заштита 44.000,00 
1.3.2.   Бањско–климатско лијечење 125.000,00 
1.3.3.   Трошкови лијечења у иностранству 3.000,00 
1.3.4.   Право по основу преостале радне 

способности 
1.000,00 

1.3.5.   Право на бесплатне уџбенике за редовно 
школовање  

10.000,00 

1.3.6.   Уклањање архитектонско – урбанистичких 
баријера 

1.000,00 

1.3.7.   Партиципација трошкова накнаде  за 
додијељено грађевинско земљиште и уређење 
градског грађевинског земљишта 

10.000,00 



06. фебруар/вељача 2018.                                                                          Број 3 – страна 459 
 
 
1.3.8.   Право на бесплатну и повлаштену вожњу 23.000,00 
1.3.9.   Подизање надгробних споменика и других 

спомен  обиљежја 
40.000,00 

1.3.10.   Новчана помоћ добитницима највећих 
ратних признања 

13.000,00 

1.3.11.   Партиципација трошкова џеназе/сахране 75.000,00 
1.3.12.   Друга права у складу са посебним прописима 19.000,00 
1.3.13.   Основно обезбјеђење 27.000,00 
1.3.14   Приоритет у додјели средстава за повратак и 

одржив повратак 
9.000,00 

 
Министарство може извршити 

редистрибуцију средстава између поје-
диних посебних/специфичних циље-
ва (допунских права бранилаца и чла-
нова њихових породица) у износу до 
10% од износа наведених средстава.  
 

У случају потребе веће корекц-
ије средстава између појединих посеб-
них/специфичних циљева, сагласност 
на преусмјеравање средстава Минис-
тарства ће дати Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 
 
5. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Министарство за борачка пита-
ња као кориснике средстава са буџеск-
ог кода 614200 – Текући трансфери 
појединцима дефинисало је сљедеће 
категорије корисника којима је, у скл-
аду са важећим законским прописима, 
признат статус припадника борачке 
популације и то: 
 

- чланови породице шехида и 
погинулог борца 

- ратни војни инвалиди 
- добитници највећих ратних 

признања и одликовања 
- демобилисани браниоци 

 
Директни корисници средстава  

ће бити одређени током процеса им-
плементације Програма у складу са                    
одредбама Закона о допунским прави-
ма бранилаца и чланова њихових по-
родица који дефинишу поједина доп-
унска права бранилаца и чланова њи-
хових породица или критеријима пре-
двиђеним у Програму. 
 
 
6. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
    ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
борачка питања, а у случају потребе 
ангажоватће се стручна лица из поје-
диних области.  
 
 
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
  

Реализацијом Програма се оче-
кује ефикасна имплементација Закона 
о допунским правима бранилаца и чл-
анова њихових породица и унапређе-
ње статуса цца 1.200 бранилаца и  чла-
нова њихових породица са простора 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Мјерење резултата активности 
које ће се вршити на основу резултата 
мониторинга процеса имплементације  
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и остваривања планираних резултата 
путем обиласка одабраних корисника 
на терену, писмених извјештаја и дир-
ектних контаката особља Министарст-
ва и корисника средстава.  
 

Процјену остваривања резулта-
та Програма периодично ће обављати 
Министарство за борачка питања у ск-
ладу са динамиком реализације Прог-
рама.  
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614200 - Текући трансфери појединци-
ма вршиће Министарство финансија, 
Уред за ревизију Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Министа-
рство за борачка питања Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
 
 
8.  ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
     РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Досљедним спровођењем овог 
Програма, непредвиђени расходи и 
ризици се своде на најмању могућу мј-
еру. На остваривање циљева и задата-
ка овог Програма могу утицати неоче-
кивана економска превирања и посље-
дице глобалне рецесије које се могу 
одразити на умањење буџетских сред-
става или драстичан пад статуса бра-
нилаца и чланова њихових породица. 
       
Број:11-14-215-2/18         М И Н И С Т А Р 
26.01.2018.године        Халиловић Ениз,с.р. 
     Г о р а ж д е    
 
Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде Одлуком број: 03-14-59/18. год-
ине од   22.01.2018. 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), а у вези са члановима 36. и 38. 
Закона о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2018. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
13/17), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 134. редовној сјед-
ници, одржаној дана 22.01.2018. годи-
не,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

поступка јавне набавке 
 

Члан 1. 
  
         Овом се Одлуком даје сагласност 
Министарству за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да пок-
рене поступак јавне набавке за избор 
најповољнијег понуђача за израду Ид-
ејног пројекта „Бициклистичка стаза 
Горажде – Устиколина – Превила – 
Зоровићи – Храњен – Бијеле воде – 
Горажде“, на простору Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
 

Члан 2. 
 

Поступак и процедура набавке 
извршиће се у складу са Законом о ја-
вним набавкама БиХ („Службени глас-
ник БиХ“, број: 39/14) и подзаконским 
прописима који регулишу  ову област. 
 

Члан 3. 
 

Процијењена вриједност јавне  
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набавке из члана 1. ове Одлуке износи 
53.950,00 КМ без ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 
         За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у Буџету 
Министарства за привреду Босанско-                  
подрињског кантона Горажде за 2018. 
годину, на економском коду  821 500 – 
Набавка сталних средстава у облику 
права (израда пројектне документације). 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се  обја-
вити  у  „Службеним  новинама  Боса-
нско-подрињског  кантона  Горажде“. 
 

Број:03-14-57/18                   П Р Е М И Ј Е Р                                                            
22.01.2018.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 134. редовној сјед-
ници, одржаној дана 22.01.2018. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачунаq број ИФ170285,   на име услуге  
израде идејног  пројекта, 

геотехничких пројеката и студија 
цестовног повезивања  Горажда  

са правцем 3 СЕЕТО мреже, дионица 
Сарајево-Вардиште,  (10% вриједности 

уговора -IV рата) 

Број 3 – страна 461 
 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Министарст-

ву за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање фактуре  број: 
ИФ170285 од 26.12.2017. године, у изн-
осу од: 58.032,00 КМ, испостављене од 
стране ИПСА ИНСТИТУТ Сарајево, 
на име услуге израде идејног пројекта, 
геотехничких пројеката и студија це-
стовног повезивања Горажда са прав-
цем 3 СЕЕТО мреже, дионица Сараје-
во-Вардиште, (10% вриједности угово-
ра-IV рата) на основу Уговора број: 03-
14-378/17 од 11.04.2017. године. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  за-
дужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а средства обезбиједити                               
из Буџета и подрачуна Министарства 
за привреду - Дирекција за цесте  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 821600 - Реконструкци-
ја и инвестиционо одржавање (цеста и 
мостова).  
 

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:03–14-56/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  



Број 3 – страна 462 
 
 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на 134. редовној сјед-
ници, одржаној дана 22.01.2018.године,                                       
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: 519/17 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање рачуна број: 
519/17 од 28.12.2017.године на износ од 
47.325,00 КМ, испостављен од стране                                                                   
привредног друштва „Окац“ д.о.о. Го-
ражде по Уговору број: 03-14-1852-1/17 
од 27.11.2017. године, а односи се на 
прву траншу Зимског одржавања уго-
вореног путног праваца за период од 
15.11. до 31.12.2017.године. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де - Дирекција за цесте, економски код 
613700 - Издаци за текуће одржавање, 
издвојена на подрачуну Дирекције за 
цесте.  
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та- 
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бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-14-55/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.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 3. Уговора 
о купопродаји посебног дијела зграде - 
стана  у стамбено-пословном објекту 
„Ламела Х1“ у ул. Ферида Диздареви-
ћа б.б. у Горажду у површини 42 м2 
број: ОПУ-ИП: 101/2009 од 24.06.2009. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 134. редовној сјед-
ници, одржаној дана 22.01.2018.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Беширевић 

Дамиру на пренос власништва 
 над станом 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком Беширевић 

Дамиру даје сагласност на пренос вла-
сништва над станом који се налази у 
објекту „Ламела Х1“ у ул. Ферида Ди-
здаревића б.б. у Горажду у површини 
42 м2, изграђеног на парцели означен-
ој као к.ч.754/3 уписан у ПЛ број: 
1361/05 КО Горажде II. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за урбанизам,  
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просторно уређење и заштиту околи-
не и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће бити објавље-
на у “Служненим новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-51/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.године              Емир Оковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 70. Закона о ја-
вним набавкама („Службени гласник 
БиХ”, број  39/14) те на основу члана 6. 
Правилника о поступку директног сп-
оразума, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 134. редовној  сје-
дници, одржаној дана 22.01.2018.годи-
не,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

за израду урбанистичко  
- архитектонског рјешења                          

реконструкције и доградње 
Централног спомен-обиљежја 

бранилаца Горажда 
 

Члан 1. 
 
             Прихвата се Понуда, и за најпо-
вољнијег понуђача за израду урбанис-
тичко - архитектонског рјешења реко-
нструкције и доградње Централног 
спомен обиљежја бранилаца Горажда  
бира се друштво АРИНГ д.о.о. Гораж-
де, са Понудом број: 012/17 од 16.11. 
2017. године и понуђеном  цијеном  од  
5.900,00 КМ, као најбоље оцијењеном. 

Број 3 – страна 463 
 
 

Члан 2. 
 
               Приједлог  уговора доставиће  
се  на  потпис  изабраном  понуђачу по  
протеку рока од 15 (петнаест) дана, ра-
чунајући од дана када сви понуђачи 
који су учествовали у предметном                       
поступку набавке буду обавијештени о 
избору најповољнијег понуђача. 
 

Члан 3. 
 
                Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се на веб-стра-
ници Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, уз истовремено упући-
вање свим понуђачима који су учест-
вовали у предметном поступку јавне 
набавке, а накнадно ће да се објави и у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
           
Број:03-14-78/18                  П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.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 („Службе новине Босанско–
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 134. редовној сјед-
ници, одржаној дана 22.01.2018. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши   набавку 
25.000 литара лож-уља 

по цијени 1,553 КМ/л са урачунатом 
таксом на нафтне деривате у 

вриједности 38.825,00 КМ 



Број 3 – страна 464 
 
 

Члан 1. 
 
            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку 
25.000 литара лож-уља по цијени 1,553 
КМ/л у вриједности 38.825,00 КМ од                   
одабраног добављача „ГРИН ОИЛ“ 
д.о.о. САРАЈЕВО према одредбама Ок-
вирног Споразума број:03-14-1006-5/16 
од 05.08.2016. године и акта о важећој 
цијени број:16-01/18 од 15.01.2018. год-
ине. 
            Дирекција робних резерви ће 
закључити појединачни уговор за на-
ведену количину лож-уља из става 1. 
овог члана, а у складу са одредбама  
Оквирног споразума број:03-14-1006-5 
/16 од 05.08.2016.године. 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у складу са одоб-
реним оперативним планом за јануар 
2018.године, економски код 613200 – 
Издаци за енергију. 
 

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

Број:03–14-50/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.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  

06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 134. редовној сјед-
ници, одржаној дана 22.01.2018.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању предрачуна број: 01/18 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком одобравају 

новчана средства у укупном износу од 
2.604,60 КМ на име уградње ламината 
у Уреду премијера и  Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде, испос-
тављеног од стране Новоградња д.о.о. 
Горажде. 
 

Средства уплатити на жиро-ра-
чун број: 102 0070000010059, отворен 
код Унион банке д.д. експозитура Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства уплатити из Буџета Владе Бо-
санско-подринсјког кантона Горажде, 
економски код 614 900 - Уговорене 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:03–14-49/18                  П Р Е М И Ј Е Р 
22.01.2018.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 135. редовној сједн-
ици, одржаној дана 29.01.2018. године,                                 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

огласа за пријем запосленика 
 

I 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст директорици ЈУМСШ „Енвер Поз-
деровић” Горажде за расписивање огл-
аса за пријем запосленика, и то како 
слиједи: 
 
1. Радник на одржавању хигијене, 

на неодређено радно вријеме, 
       пуно радно вријеме  1 извршилац 
 

II 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-34-106/18                 П Р Е М И Ј Е Р 
29.01.2018.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 Босансан- 
ско–подрињског кантона Горажде”, 
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број: 8/15), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 135. редовној 
сјед-ници, одржаној дана 29.01.2018.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања  

у иностранство – Београд,  
Република Србија 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се службено путова-

ње у иностранство – Београд, Републи-
ка Србија, у другу студијску посјету 
пројектног савјетодавног одбора, Ам-
ири Боровац, стручној савјетници за                    
предшколско и основно образовање у 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско–по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Службено путовање ће се обав-
ити у периоду од 06. до 09. фебруара 
2018. године. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-49-105/18                 П Р Е М И Ј Е Р 
29.01.2018.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:  
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8/15), а у вези са чланом 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2018. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:13/17), Вл-
ада Босанко-подрињског кантона Гор-
ажде, на 135. редовној сједници, одрж-
аној дана 29.01.2018.године, д о н о с и:  
 
 

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

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

614 100 (КАН 003) Остали текући 
трансфери – Информисање 

 за 2018. годину 
 

I 
 
 Овом се Одлуком  даје сагласно-
ст на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт са економског ко-
да 614 100 (КАН 003) – Остали текући 
трансфери – Информисање за 2018. 
годину. 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
                      
Број:03-14-104/18                 П Р Е М И Ј Е Р 
29.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  

............................... 
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На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско подрињск-
ог кантона Горажде за 2018. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 13/17), у 
складу са чланом 54. Закона о Радио-
телевизији Босанско–подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 9/13 и 
11/15), Министарство за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Босан-
ско-подрињског кантона Горажде,  
у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 

(КАН 003) – Остали текући 
трансфери - Информисање  

за 2018.годину 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма: „Програм ут-
рошка средстава Министарства за об-
разовање, младе, науку, културу и спо-
рт са економског кода 614 100 (КАН 
003) – Остали трансфери – Информи-
сање за 2018.годину“. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
         01.01.2018- 31.12.2018. године 
 
Буџетска позиција:        Остали текући  
                      трансфери - информисање               
 
Економски код:                             614 100 
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Укупна вриједност Програма:   
                                                480 000,00 КМ 
 
Одговорноа лице:              Дамир Жуга  
 
Позиција одговорног лица: 
                                                 Министар 
 
Контакт лице за Програм:  
Елмедин Ваљевчић, стручни савјетник 
за спорт  
 
Контакт-телефон:                  038 224 259  
                                                       локал 214 
 
Контакт е-маил:      
                           obrazovanje@bpkg.gov.bа 
 
Интернет:      http://mo.bpkg.gov.bа/ 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2018.годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 13/17) дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде Одлуком број: 03-14-104/18 од -
29.01.2018. године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС  ПРОГРАМА 
 
2.1.      Сврха Програма 
  

Сврха Програма је пружање по-
дршке ЈП Радио-телевизија Босанско–
подрињског кантона Горажде у виси-
ни финансијских средстава потребних 
за исплату плата и доприноса запосле-
ника, што је у складу са чланом 54. За-
кона о Радио-телевизији Босанско–по-
дрињског кантона Горажде („Службе- 
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не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 7/02, 8/09, 11/12, 
13/12, 9/13 и 11/15), с тим да на сис-
тематизацију радних мјеста и задатака 
те висину коефицијената сагласност 
даје Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, као и пружање подрш-
ке. Такођер, сврха је да се због изузет-
но  комплексне проблематике у навед-
еној области обезбиједи дио финансиј-
ских средстава за суфинансирања Пр-
ојеката кандидованих од стране ЈП Ра-
дио-телевизија Босанско–подрињског 
кантона Горажде, ЈП Културно - инфо-
рмативни центар Прача, веб-портала 
са подручја Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и принтаних медија ко-
ји се  односе на област информисања, 
те да Министарство  за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Боса-
нско-подрињског кантона Горажде пр-
еко овог Програма активно учествује 
са планираним буџетским средствима 
на побољшању цјелокупне активности 
квалитета информисања. 
 
2.2.     Опис Програма 
 

Програм дефинише све кључне 
елементе имплементације буџетских 
средстава као што су општи и посебни 
циљеви Програма, потребна средства 
за имплементацију појединих компо-
ненти Програма, пријава захтјева за 
функционисање ЈП Радио-телевизија 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, корисници средстава Програма, 
број радника који ће бити ангажовани 
на његовој имплементацији, процјена 
резултата који ће се остварити Програ-
мом те процјена непредвиђених расхо-
да и издатака у оквиру Програма.       
 
 

mailto:obrazovanje@bpkg.gov.b%D0%B0
http://mo.bpkg.gov.b%D0%B0/
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3. ОПШТТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општти циљ Програма 
 

У складу са Стратегијом развоја 
Кантона за период 2016 – 2020. година, 
општи циљ Програма је Подршка ме-
дијима у Босанско–подрињском канто-
ну Горажде и унапрјеђење информи-
саности грађана. 
 
3.2.     Посебни циљ Програма  
 

У складу са општим циљевима 
Програм,а посебни циљеви Програма 
су: 
 
- Функционисање Радио-телевизије 

Босанско–подрињског кантона Го-
ражде чији је оснивач Босанско–по-
дрињски кантона Горажде 

- Унапређење бољег и квалитетнијег 
информисања грађана 

- Подршка остваривању права гра-
ђана на јавно информисање 

- Развој медијског плурализма 
- Подстицај медијском стваралаштву 

у свим областима јавног живота 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

Потребна средства за провође-
ње Програма укупно износе  480.000,00 
КМ и то: 
 

- за функционисање ЈП Радио-
телевизија Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, што дого-
вара одредбама члана 54. Зако-
на о Радио-телевизији Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанс- 
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ко-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 7/02, 8/09, 11/12, 
13/12, 9/13 и 11/15), (динамика: 
јануар – децембар, односно 12 
транши)  

 
- за пројекте из области информ-

исања (динамика: јануар – дец-
ембар) 

 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Да би предложене пројектне ак-
тивности биле суфинансиране, морају 
задовољити одређене критерије наве-
дене у наставку. 
 
5.1.    Општи услови 
 

Општи услови за учешће у Пр-
ограму су: 
 

- да је пријава захтјева извршена 
у складу са одредбама овог Пр-
ограма. 

 
5.2.     Приоритети и посебни услови 
 

Основни приоритет овог Прог-
рама је развој области информисања. 
Активности које доприносе његовом 
остваривању имају предност за учест-
вовање у Програму. 
 

Приоритетне активности и мје-
ре које имају предност за учествовање 
у Програму су: 
 

- активности које доприносе по-
већању значаја за остваривање 
права на јавно информисање; 

- активности које доприносе раз-
ноликости медијских садржаја  
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и плурализму идеја и вријед-
ности; 

- јачање медијског стваралаштва 
у области културе, науке, обра-
зовања, спорта и сл; 

- информисање и унапређење 
положаја и равноправности св-
их сегмената  друштва (инфор-
мисање и едукација дјеце и мл-
адих, економски и социјално 
угрожених друштвених група, 
родна равноправност, итд.). 

 
5.3. Пријава за функционисање ЈП 

Радио-телевизије Босанско–
подрињског кантона Горажде 

 
ЈП Радио-телевизија Босанско–

подрињског кантона Горажде, да би 
користила средстава овог Програма  за 
функционисање ЈП Радио-телевизија 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, у складу са одредбама члана 54. За-
кона о Радио-телевизији Босанско–по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 77/02, 8/09, 11/12, 
13/12, 9/13 и 11/15), доставља захтјев 
за средства за сваки мјесец на који се 
захтјев односи. Приликом достављања 
захтјева за средства ЈП Радио-телевизи-
ја Босанско–подрињског кантона Гора-
жде је дужно навести минимално сље-
деће: 

 
- Опис потреба за одобравање 

буџетских средстава 
- Опис усклађености са сврхом и 

посебним циљем Програма 
- Преглед укупних трошкова кр-

ајњих корисника средстава у ск-
ладу са уговорима о раду  

- Извјештај о утрошку одобрених 
средстава за претходни мјесец 
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Пријава захтјева ЈП Радио-теле-

визија Босанско–подрињског кантона 
Горажде за функционисање ЈП Радио-
телевизија Босанско–подрињског кант-
она Горажде у складу са одредбама чл-
ана 54. Закона о Радио-телевизији Бос-
анско–подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 7/02, 
8/09, 11/12, 13/12, 9/13 и 11/15), врши 
се уз претходно обавјештење ЈП Радио-
телевизија Босанско–подрињског кант-
она Горажде од стране Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт о начину и условима пријаве 
ЈП Радио-телевизија Босанско–подри-
њског кантона Горажде на кориштење 
средстава овог Програма. 
 
5.4. Пријава за суфинансирање 

Пројеката из области информ-
исања 

 
ЈП Радио-телевизија Босанско–

подрињског кантона Горажде, ЈП Кул-
турно - информативни центар Прача, 
веб-портали са подручја Босанско-под-
рињског кантона Горажде и принтани 
медији, да би користили средстава ов-
ог Програма за суфинансирање Проје-
ката из области информисања, уз дет-
аљно описан пројекат достављају захтј-
ев за суфинансирање Пројеката у кој-
ем се дужни навести минимално сље-
деће: 
 

- Опис потреба за одобравање 
буџетских средстава 

- Опис усклађености са сврхом и 
посебним циљем Програма 

- Износ недостајућих средстава 
за реализацију пројекта 

- Износ средстава који  би  се  об-
езбиједио  из  других  извора 



Број 3 – страна 470 
 
 

- Очекивани резултат који се пл-
анира остварити 

 
Крајњи рок за подношење зах-

тјева је 15. децембра 2018. године, од-
носно до утрошка средстава за ове на-
мјене у 2018. години. 
 

Право пријаве на овај Програм 
немају предлагачи који нису достави-
ли извјештај о утрошку средстава Ми-
нистарству за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде до 31.12.2017. го-
дине за средства кориштена у 2016. го-
дини и радије.  
 
5.5.     Процедуре одобравања 
 

Захтјеве који испуњавају услове 
прописане овим Програмом, Минис-
тарство за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде ће у форми пријед-
лога одлуке доставити Влади Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде на 
прихватање и одобравање. 
 
 
6.        КОРИСНИЦИ  СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава овог Про-
грама су јавна  предузећа,  веб-портали 
са подручја Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и принтани медиј који 
су регистровани на простору Босанско 
–подрињског кантона Горажде и који 
су успјешно  завршили  процес  подно-
шења захтијева  и селекције, те у кона-
чности и добили статус корисника ср-
едстава. 
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7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење Програма су над-

лежни  запосленици Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Програм не захтијева анга-
жовање додатних радника на његовом 
провођењу. 

 
Надзор (мониторинг) над упот-

ребом буџетских средстава од стране 
корисника обавља Министарство за 
финансије Кантона те Министарство у 
складу са Законом о извршењу Буџета 
Кантона за 2018. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 13/17). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом овог Програма се 
очекује функционисање ЈП Радио-те-
левизија Босанско–подрињског канто-
на Горажде, као и  унапрјеђење бољег 
и квалитетнијег информисања грађа-
на. на простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде у свим сегментима 
живота (културе, науке, образовања, 
спорта и сл.) 

Процјену остваривања резулта-
та Програма ће обављати Министар-
ство за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, у складу са динамиком 
реализације Програма. У циљу осигу-
рања процјене резултата овог Програ-
ма, обавеза корисника је да: 
 

- прије одобравања средстава   
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Министарству за образовање, 
младе, науку, културу и спорт 
Босанско - подрињског кантона 
Горажде достави захтјев за до-
дјелу средстава у складу са од-
редбама овог Програма; 

- након одобравања средстава у 
складу са овим Програмом дос-
тави извјештај о утрошку сред-
става Министарству за образо-
вање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, у року од 15 да-
на од дана дозначавања средст-
ава; 

- форму и садржај извјештаја о 
утрошку средстава  прилагоди 
намјени утрошка средстава из 
којег се могу процијенити резу-
лтати постигнути средствима 
овог Програма. 

 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог 
Програма јесте евентуално недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, због недовољног 
прилива средстава у Буџет Босанско-
подрињског кантона Горажде те у 
односу на 2017. Годину, знатно више 
потребних средстава за исплату плата 
и доприноса запосленика ЈП Радио-
телевизија Босанско–подрињског кан-
тона Горажде. 
 
Број:10-14-233-2/18       М И Н И С Т А Р   
31.01.2018.године                Дамир Жуга,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 115. став 1. Закона о пол-
ицијским службеницима кантона („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 12/06, 13/07, 
8/08, 17/08 и 7/09), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде,  на 135. 
редовној сједници, одржаној дана 29. 
01.2018. године,  д о н о с и: 
  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о суспензији 

полицијског комесара 
 
1. Овим се Рјешењем мијења Рјешење 

о суспензији полицијског комесара 
број:03-34-1879/15 од 24.11.2015. го-
дине, тако што се у тачки 1. ријечи: 
„све док трају мјере забране одређ-
ене Рјешењем Суда Босне и Херце-
говине број: С1 1 К 07414 15 Крн6 
од 19.11.2015.године, замјењују риј-
ечима: „све до окончања кривичн-
ог поступка“. 

 
2. Тачке 2. и 3. остају непромијењене. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово 
рјешење је коначно и против њега мо-
же се покренути поступак пред надле-
жним Судом у року од 30 дана од дана 
пријема Рјешења. 
 
Број:03-34-98/18 П Р Е М И Ј Е Р 
29.01.2018.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 Законом о изврше-
њу  Буџета  Босанско–подрињског кан-
тона Горажде („Служнбене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 13/17), Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на 135. редовној  
сједници, одржаној дана 29.01.2018.го-
дине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава са кода 615200 – 
„Капитални трансфери 

појединцима“ утврђених Буџетом 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2018.годину 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на  Програм утрошка средстава са 
кода 615 200- „Капитални трансфери 
појединцима“, утврђених Буџетом Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2018.годину. 

Средства за реализацију Прогр-
ама из става 1. овог  члана  пласираће 
се са позиције  „Капитални трансфери 
појединцима“, утврђене Буџетом Боса-
нско–подрињског кантона Горажде за 
2018.годину у износу  40.000,00 КМ (у 
даљем тексту: Програм).  
 

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио ове Одлуке. 
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Члан 3. 

 
Средства из члана 1. ове Одлуке 

исплатиће се на терет Буџета Босанско 
– подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 615200 – „Капитални тра-
нсфери појединцима“. 
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Ка-
нтона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-14-99/18                   П Р Е М И Ј Е Р 
29.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  

.............................. 
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На основу члана 49. Закона о 
извршењу буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2018. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 13/17) а у 
складу са одредбама Закона о допун-
ским правима бранилаца и чланова 
њихових породица у Босанско-подри-
њском кантону Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 9/13 и 11/14), на прије-
длог Министарства за борачка питања 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, Влада Босанско–подрињског канто-
на Горажде, у т в р ђ у ј е: 
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П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за борачка питања 
са економског кода 615 200  
– „Капитални трансфери 
појединцима“ - Програм 

самозапошљавања припадника 
борачких популација - 

 
 
1.   НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
„Програм самозапошљавања припад-
ника борачких популација“ је назив 
програма утрошка средстава Минис-
тарства за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 615 200 – Капитални тр-
ансфери појединцима. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
                              30 мјесеци 
 
Буџетска позиција:              Капитални  
                           трансфери појединцима 
 
Економски код:          615 200 
 
Укупна вриједност Програма: 
                         40.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:Министар за борачка 
питања Босанско–подрињског кантон 
Горажде 
 
Позиција одговорног лица: 
                 Министар 
 
Контакт лице за Програм:  

Неџад Топаловић,  
Мелхудина Чамо-Шовшић,  

Вахид Думањић,  
Елведина Џамбеговић 
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Контакт-телефон:             038/228-811 
 
Контакт е-маил: bizbpk@bih.net.ba 
 
Интернет:      http://mb.bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 49. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2018. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 4/17), дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де Одлуком број: 03-14-99/18 од 29.01. 
2018.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са буџетског кода 615 200 – Капита-
лни трансфери појединцима је осигу-
рање континуитета активности Мини-
старства на самозапошљавању бораца 
и чланова њихових породица са про-
стора Босанско-подрињског кантона 
Горажде, кроз које се овим рањивим 
категоријама становништва омогућава 
да достигну друштвено прихватљив 
животни стандард и да се равноправ-
но укључе у друштвену заједницу. 

 
Сврха Програма је, такођер, да 

се у складу са важећим законским про-
писима и чланом 49. Закона о изврше-
њу Буџета, осигура плански и трансп-
арентан утрошак средстава одобрених 
на економском  коду 615 200. 

mailto:bizbpk@bih.net.ba
http://mb.bpkg.gov.ba/
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Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 615 200 Буџета Мини-
старства за борачка питања за 2018. го-
дину дефинише све кључне елементе 
имплементације буџетских средстава 
као што су општи циљеви Програма, 
критерији за расподјелу средстава, по-
требна средства за имплементацију 
Програма, корисници средстава из 
Програма, број радника који ће бити 
ангажовани на његовој имплементаци-
ји, процјена резултата који ће се оства-
рити Програмом те процјена непредв-
иђених расхода и издатака у оквиру 
Програма. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи циљеви Програма 
 

Програмом су зацртана два ос-
новна циља проистекла из сагледав-
ања стања на терену и реалних могу-
ћности самозапошљавања у пољопри-
вреди и занатству на простору Боса-
нско–подрињског кантона Горажде. 

Ти циљеви су формулисани 
као: 
 

• смањење незапослености и по-
бољшање животног стандарда 
становника 

• подстицај развоју привреде Бо-
санско–подрињског кантон Го-
ражде 

• смањење укупног броја лица 
која раде у области тзв. „сиве 
економије“ 
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3.2. Посебни циљеви Програма 
 

У послијератном друштвено-
политичком систему Босне и Херцего-
вине, држава није та која прави  фабр-
ике или отвара нова радна мјеста. Тер-
ет развоја привреде је на приватном 
капиталу и  подузетништву. 

Из ове чињенице, а у складу са 
општим циљевима Програма утрош-
ка, планирано је остваривање и посе-
бног циља Програма, који је у складу 
са надлежностима Министарства у об-
ласти допунских права бораца и чла-
нова њихових породица. 
 

Тај циљ је формулусан као: 
 
1) Подршка самосталним инцијати-

вама за запошљавање у занатству 
и пољопривреди 

 
Због слабе економске моћи, мн-

оги појединци, и поред добре идеје и 
подузетничких способности, нису у 
могућности направити почетни корак 
и опремити радно мјесто за обављање 
занатске или пољопривредне дјелат-
ности. 

Захваљујући овом Програму, је-
дном броју произвођача,  пољопривре-
дним подузетницима, обртницима и 
занатлијама ће се обезбиједити иници-
јална средства за развој самосталне дје-
латности, што ће као резултат импли-
цирати веће запошљавање у овој обла-
сти, а самим тим и већу уплату допри-
носа у државне фондове. 

Рјешавањем питања запослења 
бораца и чланова њихових породица 
постиже се конкретни циљ Министар-
ства за борачка питања – смањење об-
има средстава која се издвајају кроз ра- 
 



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
зличите облике помоћи по основу Зак-
она о допунским правима. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Средства за провођење овог Пр-
ограма су планирана Буџетом Мини-
старства за борачка питања, економс-
ки код 615 200 – Капитални трансфе-
ри појединцима у висини 40.000,00 
КМ.  

Дио планираних средства у ви-
сини 30.000,00 КМ ће се утрошити за 
измирење уговорених обавеза према 
браниоцима са којима су закључени 
појединачни уговори о додјели беспо-
вратних новчаних средстава на име 
самозапошљавања у складу са Одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број: 03-14-1855/16 од 02. 
12.2016.године, док ће се за утрошак 
преосталих средства објавити јавни 
позив. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Утрошак средства одобрених 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2018. годину, на економ-
ском коду Министарства за борачка 
питања 615 200 – Капитални трансфе-
ри појединцима у висини 10.000,00 
КМ, распоређиваће се у складу са одо-
бреним захтјевима и пројектима и  оп-
штим циљевима Програма. 

Критерији који ће се користити 
за расподјелу средстава за сваки поје-
диначни захтјев за додјелу средстава 
или пројекат су искључиво везани за 
планиране резултате, ефекте и утјецај  
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пројекта на опште циљеве који су са-
држани у овом Програму у складу са 
процедурама евалуације и селекције 
пројеката или захтјева за средствима 
предложеним од стране корисника ср-
едстава који су дефинисани овим Про-
грамом. 
 
5.1. Процедуре евалуације и селекц- 
       ије пројеката и захтјева за сред- 
       ствима 
 

Пројекти самозапошљавања бо-
раца и чланова њихових породица ко-
јима се планира финансирање из Буџ-
ета Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде са економског кода 615 200, уз ре-
левантну документацију, достављају се 
у форми захтјева прописаног од стра-
не Министарства за борачка питања. 

Захтјеви са пројектом ће бити 
оцијењивани и евалуирани од стране 
комисије Министарства за борачка пи-
тања. Приликом оцјењивања пројека-
та могу се користити услуге вањских 
процјењивача.  
 
5.1.1.  Корисници средстава 
 

Корисници средстава су корис-
ници дефинисани у тачки 6.  овог Пр-
ограма. 
 
5.1.2. Начин аплицирања 
 

Ради додјеле средства са буџет-
ског кода 615 200, Министарство за бо-
рачка питања ће објавити јавни позив. 

По јавном позиву, корисник ср-
едстава аплицира на средства из Прог-
рама утрошка средстава у виду пројек-
та уз захтјев за одобравање средстава.  

Максималан износ средстава на 
који корисник може аплицирати пут- 
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ем пројекта ограничен је износом сре-
дстава који је дефинисан у тачки 4. 
Програма.  

Максимални износ средстава на 
које корисник може аплицирати за јед-
но новоотворено радно мјесто ограни-
чен је на износ до 10.000 КМ. 

Приликом аплицирања, корис-
ници су дужни доставити пројекат ур-
ађен по стандардима који се односе на 
ову област.  
 
5.1.3. Отварање апликација и адми- 
          нистративна провјера 
 

Апликације за средства се од 
стране комисије отварају након истека 
рока дефинисаног јавним позивом. 

Након отварања, комисија вр-
ши административне провјере у циљу 
утврђивања да ли подносилац пројек-
та испуњава услове који су дефиниса-
ни Програмом утрошка и Законом. 

Комисија ће административном 
провјером провјеравати да ли свака ап-
ликација задовољава опште и посебне 
критерије који су предвиђени Програ- 
 

мом утрошка и Законом.  
 
5.1.4.  Евалуација апликације 
 

Приликом евалуације захтјева 
за средствима, комисија оцјењује сваки 
захтјев за помоћ у складу са сљедећим 
мјерилима и критеријима: 
 
1. Запошљавање категорија борачких 

популација 
2. Имовински цензус новоупосленог 

лица и чланова п/д 
3. Учешће у ОС АРБиХ новоупосле-

ног лица 
4. Вријеме на евиденцији Службе за 

запошљавање новоупосленог лица 
5. Претходни радни стаж новоупос-

леног лица 
6. Развој производних дјелатности 
7. Лично улагање у реализацију про-

јекта 
8. Реалност и одрживост пројекта 
 

Евалуацију свих апликација ко-
мисија проводи у складу са сљедећом 
Скалом за евалуацију пројеката: 

 
Р/ 
Б К  Р  И  Т  Е  Р  И  Ј Б О Д О В И 

5 4 3 2 1 
1. Запошљавање категорија борачких популација 
 1.1. Запошљавање дјеце без оба родитеља и РВИ 100% I група  10     
 1.2. Запошљавање члана п/ш са два и више погинулих 

и РВИ 100% II група  9    

 1.3. Запошљавање члана породице шехида и РВИ 90%, 
80% и 70%   8   

 1.4. Запошљавање осталих РВИ    7  
 1.5. Запошљавање демобилисаног борца     6 
2. Имовински цензус новоупосленог лица и чланова п/д 
 2.1. Породица без икаквих примања 10     
 2.2. Породична примања до 50  КМ по члану п/д  8    
 2.3. Породична примања до 100  КМ по члану п/д   6   
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 2.4. Породична примања до 150  КМ по члану п/д    4  
 2.5. Породична примања до 200  КМ по члану п/д     2 
3. Учешће у ОСАРБиХ новоупосленог лица 
 3.1. Патриотска лига и 48 мјесеци учешћа у ОС 5     
 3.2. Пуно учешће у ОС (48 мјесеци)  4    
 3.3. Учешће у ОС од 36 до 48 мјесеци   3   
 3.4. Учешће у ОС од 24 до 36 мјесеци    2  
 3.5. Учешће у ОС од 12 до 24 мјесеца     1 
4. Вријеме на евиденцији Службе за запошљавање новоупосленог лица 
 4.1. Преко 8 година 8     
 4.2. Од 6 до 8 година  6    
 4.3. Од 4 до 6 година   4   
 4.4. Од 2 до 4 година    2  
 4.5. До 2 године     1 
5. Претходни радни стаж новоупосленог лица 
 5.1. Преко 30 година 8     
 5.2. Од 20 до 30 година  6    
 5.3. Од 10 до 20 годна   4   
 5.4. Од 5 до 10 година    2  
 5.5. Од 1 до 5 година     1 
6. Развој производних дјелатности 
 6.1. Производне и извозно орјентисане дјелатности 8     
 6.3. Пољопривреда и прехрамбена индустрија  6    
 6.2. Дрвна, металска инд. и производно занатство   4   
 6.5. Услужне и остале дјелатности    2  
 6.4. Пружање стручних и интелектуалних услуга      1 
7. Лично улагање у реализацију пројекта 
 7.1. Лично улагање преко 50% вриједности пројекта 5     
 7.2. Лично улагање од 40 до 50% вриједности пројекта  4    
 7.3. Лично улагање од 30 до 40% вриједности пројекта   3   
 7.4. Лично улагање од 20 до 30% вриједности пројекта    2  
 7.5. Лично улагање од 10 до 20% вриједности пројекта     1 
8. Реалност и одрживост пројекта 
 8.1. Апликант има задовољавајуће техничко знање које 

је везано за пројекат    5  

 8.2. Свеобухватан дизајн пројекта је кохерентан и 
садржи конкретну анализу проблема     5  

 8.3. Средства су планирана реално   7   
 8.4. Обезбијеђен пласман производа 10     
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НАПОМЕНА: Критерији под редним 
бројем 8 се бодују сваки појединачно. 
    
 
5.1.5. Процедуре одобравања 
 

Одабир пројеката који ће се фи-
нансирати из Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде са економског 
кода 615 200, вршиће се у складу са За-
коном о допунским правима брани-
лаца и чланова њихових породица у 
Босанско–подрињском кантону Гора-
жде  („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ број: 9/13 
и 11/14) и овим Програмом, уз пош-
тивање сљедећих основних начела: 
 

a) Сви пројекти достављени по ја-
вном позиву који испуњавају 
опште услове ће се укључити у 
процес вредновања, без обзира 
да ли ће бити суфинансирани; 

б)   При вредновању пројеката ко- 
риститће се методе стручне оц-
јене; 

ц)  Као резултат вредновања и ран-     
гирања пројекта, сачиниће се 
ранг-листа приоритета са при-
једлозима за одобравање и ре-
дослиједом финансирања; 

д)   Поступак вредновања се одвија  
кроз оцјењивање сваког од утв-
рђених критерија оцјенама од 1 
до 10 изузев критерија под ред-
ним бројем 8. који се бодују св-
аки појединачно; 

е) Вредновање и селекција пројекта  
вршиће стручна комисија коју 
ће именовати министар за бор-
ачка питања Босанско–подрињ-
ског кантон Горажде; 

ф)  Као ПОЗИТИВАН може се оци- 
јенити пројекат који оствари  
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најмање 50% предвиђених бод-
ова по свим критеријима; 

г)   Листу са приједлогом пројеката  
за суфинансирање, висином ср-
едстава, начином и динамиком 
суфинансирања, на приједлог 
комисије, доноси министар за 
борачка питања Босанско–под-
рињског кантон Горажде; 

х)  Приликом одабира пројеката,  
унутар категорије којој припа-
дају, предност имају добитници  
највиших ратних признања и 
одликовања; 

и) У случају да је члан ужег поро- 
дичног домаћинства (супружн-
ик, родитељи, дјеца) новоупос-
леног лица такођер био припад-
ник ОС-а, новоупосленом лицу 
се додају бодови тог члана поро-
дичног домаћинства дефиниса-
ни под тачком 3. Скале за еволу-
ацију пројеката. 

ј)   Коначну одлуку о суфинанси- 
рању пројеката доноси Влада 
Босанско–подрињског кантона 
Горажде; 

к)  Након доношења одлуке од стр- 
ане Владе Босанско–подрињског 
кантон Горажде, са сваким кори-
сником појединачно, Министар-
ство ће закљућити уговор којим 
ће се регулисати међусобна пра-
ва и обавезе. 

 
Средства одобрена за реализа-

цију појединичних пројеката самоза-
пошљавања у минималном износу  
25% од укупно одобреног износа упла-
тиће се у року од 15 дана од дана зак-
ључивања уговора на име покретања 
дјелатности и уплате дијела доприно-
са, док ће се преостала средства упла-
ћивати квартално у 10 ануитета након  
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достављања доказа од стране корисни-
ка о измирењу обавеза за претходни 
квартал. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Министарство за борачка пита-
ња, као кориснике средстава са буџет-
ског кода 615 200, дефинисало је сље-
деће категорије корисника којима је, у 
складу са важећим законским пропи-
сима признат статус припадника бо-
рачке популације и то: 
 
1. Чланови породице шехида и поги-

нулог борца 
2. Ратни војни инвалиди 
3. Добитници највећих ратних приз-

нања и одликовања 
4. Демобилисани борци 
 

Директни корисници средстава 
ће бити одређени током процеса имп-
лементације Програма у складу са кр-
итеријима предвиђеним у Програму и 
Закону. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су на-
длежни запослени у Министарству за 
борачка питања, а у случају потребе 
ангажоватће се стручна лица из обла-
сти запошљавања и привреде.  
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма се оче-
кује обезбјеђење директне подршке у 
запошљавању и самозапошљавању 10-
12 припадника борачких популација и  
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чланова њихових породица са просто-
ра Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Приликом потписивања угово-
ра, корисник средстава се обавезује сљ-
едеће: 
 

• одјавити се са евиденције неза-
послених најмање 30 мјесеци од 
дана потписивања уговора и 
пријавити се на ПИО и здравст-
вено осигурање, 

• достављати доказе о исплаћен-
им платама и уплаћеним доп-
риносима и порезима на плаћу, 
истеком свака три мјесеца за пе-
риод субвенције (30 мјесеци), 

• доставити, уз сву прописану до-
кументацију и профактуру, на 
основу које ће извршити набав-
ку материјалних ресурса и реп-
роматеријала (фактуру са спец-
ификацијом преузетог матери-
јала издату од стране фирме ре-
гистроване за бављење том дје-
латности), уговор (предуговор) 
о набавци или рачун у року од 
30 дана од дана закључивања 
уговора,  

• доставити надлежном органу 
доказе о намјенском утрошку 
средстава одобрених на име ре-
гистрације и набавке опреме по 
извршеној набавци, а након из-
вршеног плаћања (фактуре, от-
премнице, и др.), 

• Учествовати у процесу набавке 
основног средства за рад и оста-
лог потрошног материјала за 
потребе производње у складу са 
Програмом, 

• Набављена средства користити 
намјенски најмање за период  



Број 3 – страна 480 
 
 

колико траје суфинансирање.  
У случају ненамјенског кориш-
тења средстава, Министарство 
има право раскинути уговор и 
тражити поврат додијељених 
средстава, 

• У случају  отуђења или пропас-
ти материјалног ресурса изазва-
ног ненамјенском употребом 
или грубом непажњом од стра-
не корисника средстава,  у року 
од 15 дана корисник ће на име 
уговорене казне исплатити 70% 
вриједности од износа профак-
туре за сваки материјални ресурс. 

 
Мјерење резултата активности 

које ће се вршити на основу резултата 
мониторинга процеса имплементације 
и остваривања планираних резултата 
путем обиласка одабраних корисника 
на терену, писмених извјештаја и дир-
ектних контаката особља Министар-
ства и корисника средстава.  

Процјену остваривања резулта-
та програма периодично ће обављати 
Министарство за борачка питања у ск-
ладу са динамиком реализације Про-
грама.  
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризици који могу утицати на 
остваривање циљева и задатака овог 
Програма су неочекивана економска 
превирања и посљедице глобалне ре-
цесије које се могу одразити на успјеш-
но пословање појединцима којима је 
пружена подршка у самозапошљавању. 
 

Број:11-14-303-2/18 М И Н И С Т А Р 
01.02.2018.године        Ениз Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Хе-
рцеговине („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине“ број: 
12/03, 34/03 и 65/13), члана 23.  Закона  
о Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене  новине  Босанс-
ко–подрињског  кантона  Горажде“ бр-
ој: 8/15) и члана 21. Закона о концеси-
јама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене  новине  Босанско-
подрињског  кантона  Горажде“  број: 
7/17), Влада Босанско–подрињског  ка-
нтона Горажде, на 135. редовној сјед-
ници, одржаној дана 29.01.2018.године, 
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за концесије 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овим се Рјешењем  именује  Ко-
мисија за концесије Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, у саставу:  
 
1. Клово Харис, дипл.правник                     

-  предсједник Комисије 
2. Ходовић  Емир, дипл.правник                 

-  замјеник предсједника Комисије 
3. Дедовић Амир, дипл. економиста          

-  члан Комисије 
4. Чутуна Амела, дипл.инг.пољопри-

вреде  -  члан Комисије 
 

Члан 2. 
 
 Комисија из члана 1 овог Рјеше-
ња се именује на период од четири (4)  
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године и иста има право на накнаду за 
свој рад, што ће се утврдити посебним 
актом, а до доношења посебног акта 
износ накнаде за рад Комисије за кон-
цесије се утврђује у нето износу од 
150,00 КМ, мјесечно по једном члану, 
док ће за коптираног члана Комисије 
за концесије накнаду за рад утврдити 
и исплаћивати јединица локалне само-
управе испред које је члан именован. 
 

Члан 3. 
 

Комисија за концесије Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде у св-
ом саставу броји пет (5) чланова, тако 
да се пети члан именује на начин да се 
један члан Комисије коптира из једи-
нице локалне самоуправе на чијем те-
риторију се налази предмет концесије, 
а именује га градоначелник, односно 
општински начелник. 
 

Члан 4. 
 

Секретара Комисије за концеси-
је Босанско-подрињског кантона Гора-
жде ће именовати министар за прив-
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а секретар ће обављати адми-
нистративно-техничке послове и неће 
учествовати у одлучивању и истом се 
утврђује накнада за рад у нето износу 
од 70,00 КМ мјесечно.  
 

Члан 5. 
 

Ступањем на снагу овог Рјеше-
ња престају да важе сва досадашња Рје-
шења Министарства за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде о 
именовањима предсједника, замјеника 
предсједника и чланова конкурсне ко-
мисије (комисије за концесије). 
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Члан 6. 

 
Рјешење ступа на снагу даном  

доношења, а  накадно  ће да се  објави  
у  „Службеним  новинама  Босанско–
подрињског  кантона  Горажде“. 
 
Број:03-05-101/18                 П Р Е М И Ј Е Р 
29.01.2018.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 135. редовној сједн-
ици, одржаној дана 29.01.2018. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о уступању израђене пројектне 

документације Јавном предузећу 
Аутоцесте Федерације 

Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар 
 

Члан 1. 
 
           Овом Одлуком израђена пројек-
тна документација, пројекта под нази-
вом „Идејни пројекат, геотехнички пр-
ојекти и студија цестовног повезивања 
Горажда са правцем 3 СЕЕТО мреже, 
Дионица Сарајево - Вардиште, дужине 
Л=13,7 км - Фаза И“, уступа се Јавном 
предузећу Аутоцесте Федерације Бос-
не и Херцеговине д.о.о. Мостар, на да-
ље поступање. 
 

Члан 2. 
 
 Пројектна документација из чл-
ана 1. ове Одлуке привремено се усту- 
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па Јавном предузећу Аутоцесте Феде-
рације Босне и Херцеговине д.о.о. Мос-
тар до окончања активности из Одлу-
ке о утврђивању јавног интереса за из-
градњу прве фазе брзе цесте с циљем 
цестовног повезивања Сарајева и Гора-
жда и почетак реализације пројекта. 
 По окончању пројекта, докуме-
нтација ће бити враћена Босанско-по-
дрињском кантону Горажде или пре-
нијета у власништво Јавног предузећа 
Аутоцесте Федерације Босне и Херце-
говине д.о.о. Мостар. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
привреду - Дирекција за цесте Босан-
ско-подрињског  кантона  Горажде, у                          
свему према Одлуци Владе Федераци-
је Босне и Херцеговине број: 1598/17, 
од 07.12.2017. године. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
                                 
Број:03–27–91-1/18               П Р Е М И Ј Е Р 
29.01.2018.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 18. став (1) Закона о јавн-
им набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), Влада Босанско-по- 

06. фебруар/вељача 2018. 
 

 
дрињског кантона Горажде, на 135. ре-
довној сједници, одржаној дана 29.01. 
2018. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о покретању преговарачаког поступка 

без објаве обавјештења о набавци 
са једним кандидатом/понуђачем 

 
Члан 1. 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде овом Одлуком покреће 
преговарачки поступак без објаве оба-
вјештења са једним позваним кандида-
том/понуђачем и то: ГПД „ДРИНА“ 
д.д. ГОРАЖДЕ, а у сврху извођења до-
датних електроинсталатерских радова 
на 3. и 4.спрату зграде Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Законски основ за провођење 
предметног поступка набавке предста-
вља члан 21. тачка ц) и члан 24. Закона 
о јавним набавкама. 
 

Члан 3. 
 

Предмет јавне набавке су Оста-
ли електроинсталатерски радови, 
ЈРЈН: 453170002. 
 

Члан 4. 
 

 Процијењена вриједност пред-
метне набавке износи 15.000,00 КМ (сл-
овима: петнаест хиљада КМ). 
 

Члан 5. 
 

 Средства за предметну набавку 
су планирана на економском коду 821 
600 – Реконструкција и инвестиционо 



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
одржавање у Буџету Службе за зајед-
ничке послове кантоналних органа Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2018. годину. 
 

Члан 6. 
 

 Преговарачки поступак јавне 
набавке из члана 1. ове Одлуке ће про-
вести Комисија за провођење поступка 
набавке завршних грађевинских радо-
ва на 3. спрату и поткровљу зграде                  
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, именована Рјешењем Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, број: 03-14-829/17 од 01.06.2017. год-
ине. 
 

Члан 7. 
 

 Образложење услова за примје-
ну предметног преговарачког поступ-
ка: 
 
Члан 21. тачка ц) ЗЈН одређује да уго-
ворни орган изузетно може уговор о 
набавци додијелити путем преговара-
чког поступка без објаве обавјештења о 
набавци у сљедећем случајевима:  
     

„...ц) када се из суштинских, доказив-
их, техничких или умјетничких разло-
га, или из разлога који се односе на 
заштиту ексклузивних права, уговор 
може додијелити само одређеном до-
бављачу.“ Истовремено, члан 24. тачка 
а) ЗЈН прописује сљедеће: “Уговор о 
јавној набавци радова може се закљу-
чити у преговарачком поступку без 
објаве обавјештења у сљедећим случа-
јевима: за додатне радове који нису ук-
ључени у првобитно разматрани про-
јекат или у првобитно закључени уго-
вор, али који усљед непредвиђених ок- 
олности постану неопходни за изврш- 
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ење или извођење у њима описаних 
радова, и када се такви додатни радо-
ви не могу, технички или економски, 
одвојити од основног уговора без већ-
их непогодности за уговорни орган. 
Такав уговор може се закључити с до-
бављачем којем је додијељен основни 
уговор, а укупна вриједност уговора   
додијељених за додатне радове не мо-
же прећи 20% од вриједности основног 
уговора.“ 
 С тим у вези, а у циљу обезбјеђ-
ења услова за окончање свих електро-
инсталатерских радова на 3. спрату и 
поткровљу зграде Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, покреће се 
поступак предметне набавке. 
 Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, као уговорни орган са 
предложеним кандидатом/понуђачем, 
друштвом ГПД „ДРИНА“ д.д. ГОРА-
ЖДЕ, са којим намјерава провести пре-
дметни поступак већ има закључени 
Уговор о извођењу завршних грађеви-
нских радова на 3. спрату и поткровљу 
зграде Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде,  број: 03-14-829-26/17 
од 15.08.2017.године. 
 Предметним уговором нису би-
ли обухваћени комплетни неопходни 
електроинсталатерски радови на 3. сп-
рату и поткровљу зграде Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. Бу-
дући  да се ови додатни радови не мо-
гу, технички и економски, одвојити од 
основног уговора без већих непогодн-
ости за уговорни орган, те да наведени 
кандидат/понуђач суштински већ из-
води предметне радове, предметни уг-
овор се само њему може и додијелити. 

Уговорни орган ће приликом 
провођења предметног поступка води-
ти рачуна да уговорена цијена не буде 
већа од упоредиве тржишне цијене и 
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са дужном пажњом ће провјеравати 
квалитет предмета јавне набавке. 

Из изложеног је видљиво да на-
ведене додатне радове може ефикасно 
и адекватно, осигурати само назначе-
ни кандидат/понуђач. 

Према томе, будући да се из су-
штинских разлога, уговор може доди-
јелити само наведеном кандидату/по-
нуђачу, одабран је преговарачки пос-
тупак без објаве обавјештења са једи-
ним могућим кандидатом/понуђачем, 
и то ГПД „ДРИНА“ д.д. ГОРАЖДЕ. 
 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-107/18                 П Р Е М И Ј Е Р 
29.01.2018.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 135. редовној сједни-
ци, одржаној дана 29.01.2018. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за попуну 

упражњеног радног мјеста у Служби 
за заједничке послове кантоналних 

органа Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност за попуну уп- 

06. фебруар/вељача 2018. 
 

 
ражњеног радног мјеста у Служби за 
заједничке послове кантоналних орга-
на Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, и то: 
 
1. Помоћни радник – хигијеничар – 1 

извршилац. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за плату запосленог 
на наведеном радном мјесту обезбјеђе-
ња су у Буџету Службе за заједничке 
послове кантоналних органа Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2018. 
годину. 
 

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:03–34-103/17                П Р Е М И Ј Е Р 
29.01.2018.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), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 6. ванредној сјед-
ници, одржаној дана 31.01.2018. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о неприхватању амандмана 

  
Члан 1. 

 
 Не прихвата се Амандман пос- 



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
ланице Едите Велић на Приједог Зако-
на о државној служби у Босанско-под-
рињском кантону Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио Одлуке је пријед-
лог Амандмана посланице Едите Вел-
ић. 
 

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:03–02-126/18                 П Р Е М И Ј Е Р 
31.01.2018.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 6. ванредној сједни-
ци, одржаној дана 31.01.2018. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о неприхватању амандмана 

 
Члан 1. 

 
 Не прихватају се амандмани 
посланика Емира Фрашта на Приједог 
Закона о државној служби у Босанско-
подрињском кантону Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио Одлуке је пријед- 
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лог амандмана посланика Емира Фра-
шта. 
 

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:03–02-127/18                 П Р Е М И Ј Е Р 
31.01.2018.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 6. ванредној сједни-
ци, одржаној  дана 31.01.2018. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању амандмана 

 
Члан 1. 

 
 Прихватају се амандмани од I 
до IV посланика Мујагић Расима на 
Приједлог Закона о државној служби у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де и исти постају саставни дио Закона 
о државној служби у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио Одлуке су  прије-
длози Амандмана од I до IV посланика 
Мујагић Расима. 
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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:03–02-128/18                П Р Е М И Ј Е Р 
31.01.2018.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 6. ванредној сједни-
ци, одржаној  дана 31.01.2018. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању амандмана 

 
Члан 1. 

 
 Прихвата се Амандман послан-
ика Рашидовић Алмира на Приједлог 
Закон о државној служби у Босанско-
подрињском кантону Горажде и исти 
постаје саставни дио Закона о државн-
ој служби у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио Одлуке је прије-
длог Амандмана посланика Рашидов-
ић Алмира. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном  

06. фебруар/вељача 2018. 
 

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

Број:03–02-129/18                П Р Е М И Ј Е Р 
31.01.2018.године              Емир Оковић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана  66. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Ф БиХ“ број: 35/05), а у складу 
са Закључком Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-34-1952 
/17 од 7.12.2017. године, министар за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско–подрињског кантона 
Горажде, д о н о с и: 
 
 

И Н С Т Р У К Ц И Ј У 
о утврђивању накнада и других 
материјалних права која немају 

карактер плате за раднике  
у основним и средњим школама 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде 
 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Инструкције) 

  
Овом се Инструкцијом утврђују 

услови, критерији и начин остварива-
ња накнада и других материјалних пр-
ава која немају карактер плате, а која 
припадају радницима у основним и 
средњим школама Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде (у даљем тексту: 
школа) који накнаде остварују из Бу-
џета Босанско–подрињског кантона 
Горажде.   
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II - НАКНАДЕ И ДРУГА МАТЕРИЈАЛНА  
      ПРАВА КОЈА ПРИПАДАЈУ  
      РАДНИЦИМА У ШКОЛИ 

 
Члан 2. 

(Примјена Инструкције) 
  

Накнаде и друга материјална 
права која немају карактер плате за ра-
днике у школама који накнаде оства-
рују из Буџета Босанско–подрињског 
кантона Горажде биће утврђене Пра-
вилником о платама, накнадама плате 
и другим материјалним правима која 
немају карактер плате, који ће доније-
ти школе у складу са важећим пропи-
сима и овом Инструкцијом. 
 

Члан 3. 
(Накнада за превоз  
на посао и са посла) 

 
(1) Раднику у школи коме није орга-

низован превоз на посао и са посла, 
а чије је мјесто становања од мјеста 
рада удаљено најмање два киломе-
тра, припада накнада за трошкове 
превоза у висини 50% мјесечне кар-
те градског, приградског, односно 
међуградског саобраћаја, с тим што 
одобрена релација од мјеста рада 
до мјеста становања може бити уд-
аљена највише 70 километара, изу-
зев радника ЈУОМШ „Авдо Смаи-
ловић“ Горажде, гдје одобрена ре-
лација од мјеста рада до мјеста пре-
бивалишта може бити удаљена нај-
више 100  километара. 

(2) Право на накнаду трошкова прево-
за у међуградском саобраћају имају 
они радници у школи који свако-
дневно долазе на посао из мјеста 
пребивалишта и враћају се у мјесто 
које се налази ван сједишта школе.  
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Право на накнаду трошкова прево-
за, у овом случају, остварује се на 
основу писменог захтјева радника 
школе у којем се наводи адреса ст-
варног становања у мјесту рада. Уз 
захтјев се прилаже писмени доказ 
фирме чији се превоз користи за 
долазак на посао и повратак са по-
сла (дневна или мјесечна карта). 
Ова накнада одобрава се рјешењем 
које доноси директор школе.  

(3) Злоупотреба кориштења накнаде 
из ставова (1) и (2) овог члана смат-
ра се материјалном штетом и под-
лијеже обавези одговорности за ту 
штету. 

 
Члан 4. 

(Накнада за исхрану  
за вријеме рада - топли оброк) 

 
(1) Радник у школи има право на нак-

наду за исхрану за вријеме рада 
(топли оброк) само за дане присус-
тва на послу, у износу од 8,00 КМ, 
односно у процентуалном износу 
сходно времену проведеном на ра-
ду. 

(2) Радник који ради у више школа 
има право на исхрану у свакој шк-
оли сходно времену проведеном на 
раду. 

 
Члан 5. 

(Накнада за регрес  
за годишњи одмор) 

 
(1) Радник у школи има право на нак-

наду на име  кориштења годишњег 
одмора (регрес) у висини  50% про-
сјечне нето плате исплаћене у Фе-
дерацији, према посљедњем објав-
љеном статистичком податку Фед-
ералног завода за статистику. 



Број 3 – страна 488 
 
 
(2) Радник који ради у више школа 

има право на исплату регреса у св-
акој школи сходно времену прове-
деном на раду. 

 
Члан 6. 

(Накнада за боловање) 
 
(1) Радник у школи има право на на-

кнаду плате за вријеме привремене 
спријечености  за рад (боловање) 
до 42 календарска дана у висини 
његове нето плате исплаћене за пр-
едходни мјесец. 

(2) Накнаду плате за боловање преко 
42 календарска дана остварује се 
примјеном  Закона о здравственом 
осигурању Федерације Босне и Хе-
рцеговине и прописа Кантона кој-
им се уређује накнада за ово боло-
вање.  

 
Члан 7. 

(Накнада за породиљски допуст) 
 

Радник у школи за вријеме по-
родиљског допуста има право на нак-
наду плате према прописима Кантона 
којим се уређује ова област, према мје-
сту уплате доприноса.  
 

Члан 8. 
(Накнада за службено путовање) 

 
(1) Радник у школи има право на нак-

наду трошкова службеног путова-
ња на подручју Федерације, однос-
но Босне и Херцеговине, као и за 
путовања у иностранство, на које 
се упућује на извршење службеног 
задатка. 

(2) Висину и начин остваривања нак-
наде из става (1) овог члана утврђу-
је Влада Кантона посебним пропи-
сом. 
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Члан 9. 
(Накнада за случај повреде  

на раду, тешке болести и тешке 
инвалидности) 

 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести и тешке инвалидности ра-
дника у школи, или члана његове 
уже породице, исплаћује се једно-
кратна новчана помоћ у висини од  
једне просјечне нето плате испла-
ћене у Федерацији БиХ према зад-
њем објављеном статистичком по-
датку. 

(2) Раднику у школи може се у складу 
са расположивим средствима и на 
основу сагласности директора шк-
оле исплатити дио или укупни тр-
ошкови лијечења тешке инвалидн-
ости или тешке болести у здравст-
веној установи у којој је он платио 
трошкове тог лијечења. Трошкови 
лијечења исплаћују се на основу 
фактуре или рачуна здравствених 
установа у којима је лијечење обав-
љено. 

(3) Под тешком болешћу из ставова 1. 
и 2. овог члана, подразумијевају се 
сљедеће болести: акутна туберку-
лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом 
Федералног министарства здравст-
ва, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда се 
доказује на основу дијагнозе однос-
но потврде издате од стране надле-
жне здравствене установе. 

(4) Право на једнократну новчану по- 
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моћ из става 1. овог члана, по осно-
ву тешке инвалидности остварује 
се за утврђени степен инвалидно-
сти од најмање 60%. 

(5) Једнократна новчана помоћ из ста-
ва 1. овог члана може се додијелити 
и раднику у школи  који је опери-
сан од болести које нису обухваће-
не одредбом става 3. овог члана, 
уколико је таква операција изврше-
на из здравствених разлога и по 
препоруци љекара. 

(6) Уколико два или више чланова по-
родице остварују право на плату и 
накнаде из Буџета Босанско-подри-
њског кантона, право на једнократ-
ну новчану  помоћ из става (1) овог 
члана остварује један члан породи-
це или на једнаке дијелове свима, 
уколико исти то буду тражили. 

 
Члан 10. 

(Накнада за случај смрти) 
 
(1) У случају смрти радника у школи, 

његовој ужој породици се исплаћу-
ју  трошкови сахране у износу од 
три просјечне нето плате исплаће-
не у Федерацији БиХ према задњем 
објављеном статистичком податку. 

(2) Чланом уже породице радника у 
школи у смислу  из става 1. овог чл-
ана и става (1) члана 10. сматрају се: 

 
a) брачни и ванбрачни друг ако 

живе у заједничком домаћинст-
ву; 

б)  дијете (брачно, ванбрачно, усво- 
јено, пасторче и дијете без род-
итеља узето на издржавање до 
18 година, односно до 26 година 
старости ако се налази на редо-
вном школовању и није у радн-
ом односу, а дјеца неспособна  
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за рад, без обзира на старосну 
доб); 

ц)  родитељи (отац, мајка, очух, ма- 
      ћеха и усвојитељи); 
д)  браћа и сестре без родитеља  до  

18 година, односно до 26 година 
старости ако се налазе на редо-
вном школовању и немају друг-
их прихода, већ их корисник на-
кнаде стварно издржава, или је 
обавеза њиховог издржавања за-
коном утврђена, а ако су неспо-
собни за рад, без обзира на стар-
осну доб, под условом да с рад-
ником у школи живе у заједнич-
ком домаћинству и 

(е) унучад, ако немају родитеља и  
живе у заједничком домаћинст-
ву с радником у школи. 

 
(3) Накнада из става (1) овог члана ис-

плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице радника у школи. 

(4) Уколико два или више чланова уже 
породице остварују право на исп-
лату плате и накнаде из Буџета Бо-
санско-подрињског кантона, трош-
кови  сахране из ставова (1) и (3) ов-
ог члана се исплаћује само једном 
члану уже породице или на једна-
ке дијелове свима, уколико исти то 
буду тражили. 

 
Члан 11. 

(Отпремина за одлазак у пензију) 
 

Радник у школи има право на 
отпремнину приликом одласка у пен-
зију у износу од шест његових плата 
исплаћених у претходних шест мјесе-
ци или шест просјечних мјесечних  пл-
ата исплаћених у Федерацији према 
посљедњем објављеном податку Феде-
ралног завода за статистику, ако је то  
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за њега повољније.  
 

Члан 12. 
(Отпремина за прекобројност) 

 
(1) Радник у школи коме престане ра-

дни однос због прекобројности 
има право на отпремнину у износу 
од најмање 6 мјесечних плата. 

(2) Разријешени радник у школи са 
радним стажом дужим од 6 година 
има право на један додатни мјесец 
отпремнине за сваку додатну годи-
ну радног стажа, а највише до 12 
година радног стажа. Отпремина 
за радника у школи  који има више 
од дванаест година радног стажа 
једнака је износу од 12 једномјесеч-
них плата. 

(3) У обрачун за утврђивање висине 
отпремине у обзир се узима плата 
радника у школи исплаћена у по-
сљедња три мјесеца прије доноше-
ња коначног рјешења о престанку 
радног односа због прекобројно-
сти. 

(4) Отпремина се обрачунава и исп-
лаћује из средстава школе у којој је 
радник у школи проглашен пре-
кобројним. 

(5) Радник у школи, за чијим радом је 
престала потреба у школи, има у 
року до године дана од дана пре-
станка радног односа првенство у 
поновном примању у радни однос, 
ако се у том времену укаже потре-
ба за обављање послова чији је об-
им био смањен или су били укину-
ти, у складу са стручном спремом 
која се тражи. 

(6) Раднику у школи не може преста-
ти радни однос без његове криви-
це уколико му недостаје највише 
пет година до остварења услова за  
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пензију. 

 
Члан 13. 

(Накнада за изум  
и техничко унапређење) 

 
(1) Раднику у школи припада накнада 

за изум и техничко унапређење ко-
је је остварио на раду или у вези са 
радом, с тим да тај изум, односно 
техничко унапређење, користи шк-
ола. 

(2) Висина накнаде из става (1) овог 
члана утврђује се уговором између 
радника у школи и директора шк-
оле. 

 
Члан 14. 

(Награда за резултате рада) 
 
(1) Раднику у школи који у току кале-

ндарске године, у периоду од на-
јмање шест мјесеци непрекидно, по 
обиму и квалитету постиже натп-
росјечне резултате у раду, у извр-
шавању послова на радном мјесту 
на којем је распоређен, може се до-
дијелити награда за те резултате 
рада. 

(2) Награда се утврђује до висине по-
ловине просјечне мјесечне плате 
исплаћене у Федерацији за посљед-
ња три мјесеца прије додјеле награ-
де према посљедњем објављеном 
податку Федералног завода за ста-
тистику. 

(3) Одлуку о додјели награде из става 
1. овог члана доноси директор шк-
оле. 

  
Члан 15. 

(Осигурање од посљедица  
несретног случаја или смрти) 

 
(1) Радник у школи има право на оси- 
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гурање од посљедица несретног 
случаја са укључењем ризика од 
природне смрти за вријеме траја-
ња радног односа у школи. 

(2) Висина осигурања из става 1. овог 
члана одређује се према полици 
осигурања од посљедица несретн-
ог случаја, односно полици осигу-
рања од ризика од природне смр-
ти. 

(3) (3)Уговор о осигурању са одгова-
рајућим осигуравајућим друштвом 
закључује директор школе за све 
раднике запослене у тој школи. 

 
Члан 16. 

(Посебан додатак  
за посебне услове рада) 

 
Раднику у школи који ради на 

пословима код којих постоје посебни 
услови рада може се утврдити право 
на посебан додатак у складу са Коле-
ктивним уговором. 
 

Члан 17. 
(Рјешавање о накнадама и другим 

материјалним правима) 
 
(1) Накнаде и друга материјална пра-

ва предвиђена у одредбама ове Ин-
струкције, остварују се доношењем 
рјешења. 

(2) Рјешење из става 1. овог члана до-
носи директор школе. 

 
Члан 18. 

 
За кориснике накнада по овој 

Инструкцији, опорезиве накнаде, осим 
плате, условљене су приходовним цен-
зусом. Висина приходовног цензуса 
дефинисана је Правилником о примје-
ни Закона о порезу на доходак у Феде- 
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рацији Босне и Херцеговине, којим је 
утврђен износ до ког су ова примања, 
по основу рада, неопорезива. 
  
III-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
(Престанак важења Инструкције) 

 
Даном ступања на снагу ове 

Инструкције престаје да важи Инстру-
кција  о утврђивању накнада и других 
материјалних права која немају карак-
тер плате за запосленике у основним и 
средњим школама Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 15/10). 

 
Члан 20. 

(Ступање на снагу Инструкције) 
 

Ова Инструкција ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:10-14-1050-10/17         М И Н И С Т А Р 
18.12.2017.године       Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

158 
 

На основу чланова 68. и 69. Зак-
она о основном одгоју и образовању 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 05/16), 
Министарство за образовање, младе,   
науку, културу и спорт, д о н о с и: 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
о измјенама и допунама Правилника 

о садржају и начину вођења 
педагошке документације 

и евиденције у основној школи 
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Члан 1. 
 

У Правилнику о садржају и на-
чину вођења педагошке документаци-
је и евиденције у основној школи („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 2/17) у члану 
49. додаје се став (3) и гласи: 
 
„Подаци у документацији и евиден-
цији која се води у основној школи мо-
гу се уносити електронски и мастил-
ом, односно документал хемијском ол-
овком плаве боје.“ 
 

Члан 2. 
 
            Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:10-38-266 /18 М И Н И С Т А Р  
24.01.2018.године Дамир Жуга,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 108. Закона о 
средњем образовању и одгоју („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 10/11 и 5/16), 
Министарство за образовање, младе,                                
науку, културу и спорт, д о н о с и:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника 

о садржају и начину вођења 
документације и евиденције у 

средњој школи 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о садржају и на-
чину вођења документације и евиден- 
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ције у средњој школи („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ брoj: 15/11 и брoj: 6/13) члан 
52. се мијења и гласи:  
 
„Подаци у свједоџби о завршеном ра-
зреду, дипломи о завршеној средњој 
школи, дипломи о завршеној средњој 
стручној школи, дипломи о завршеној 
средњој школи по модуларном настав-
ном плану и програму, дипломи о по-
ложеном мајсторском, специјалистич-
ком, инструкторском као испиту за по-
словође уносе се електронски или мас-
тилом, односно документал хемијском 
оловком плаве боје, оцјене из предмета 
односно модула уписују се словима и 
бројем, оцјена из владања уписује се 
словима, а оцјена општег успјеха слов-
има, као и средња оцјена заокружена 
на једну децималу.  
 
 Податке уписује разредник и 
одговоран је за тачност података.“ 
 

Члан 2. 
 

Остале одредбе овог Правилни-
ка остају непромијењене.  
 

Члан 3. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним  новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:10-38-265/18                 М И Н И С Т А Р  
24.01.2018.године       Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  
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по захтјеву УДРУЖЕЊА ПЕДАГОГА 
И СТРУЧНИХ ЛИЦА У ОБЛАСТИ                                     
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА БО-
САНСКО–ПОДРИЊКСОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и: 
 
 

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

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бр-
ојем  Р-I-2/2010 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПЕДА-
ГОГА И СТРУЧНИХ ЛИЦА У ОБ-
ЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И                                      
СПОРТА БОСАНСКО–ПОДРИЊ-
СКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, продужење мандата за наре-
дни четверогодишњи период сље-
дећим лицима овлаштеним за зас-
тупање и представљање удружења 
и то: Елведину Сркаловићу – пр-
едсједнику Управног одбора Удр-
ужења и Амри Мујагић – замје-
нику предсједника Управног одб-
ора Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена предсједника Ску-
пштине Удружења, тако  што се 
Дамир Жуга – предсједник Скуп- 
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штине Удружења, разрјешава ду-
жности, а ново лице именовано за 
предсједника Скупштине Удру-
жења је Санин Херенда. 

 
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 именов-
ани Одлуком Скупштине Удруже-
ња број: 05-01/14 од 25.01.2014. го-
дине, разрјешавају дужности, а им-
енују се нови чланови Управног 
одбора Удружења, на основу Одлу-
ке Скупштине Удружења број: 03-
01/18   од 05.01.2018. 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 именов-
ани Одлуком  Скупштине Удруже-
ња број: 06-01/14 од 25.01.2014. год-
ине, разрјешавају дужности, а име-
нују се нови чланови Надзорног 
одбора Удружења, на основу Одлу-
ке Скупштине Удружења број: 04-
01/18 од 05.01.2018. године. 

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

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен  је дана  24.01.2018. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Удружење  педагога и стручних  
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лица у области физичке културе и сп-
орта Босанско–подрињског кантона 
Горажде уписано је у Регистар Удруж-
ења, који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе, да-
на 29.03.2010. године, под регистарск-
им бројем Р-I-2/2010 у прву књигу Ре-
гистра. 
 

Захтјевом број: УП-1:05-05-3/18 
од 17.01.2018. године, обратило се Уд-
ружење педагога и стручних лица у 
области физичке културе и спорта Бо-
санско–подрињског кантона Горажде  
за упис у Регистар промјене лица овла-
штених за заступање и представљање 
Удружења, промјене предсједника Ск-
упштине Удружења и промјене чла-
нова члана Управног и Надзорног од-
бора Удружења. 

 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 05-01/18 од 05.01.2018. године, о 
именовању лица овлаштених за пред-
стављање и заступање Удружења, Од-
лука број:04-01/18 од 05.01.2018.годи-
не, о избору Надзорног одбора Удру-
жења, Одлука број: 03-01/18 од 05.01.-
2018. године, о  избору Управног одб-
ора Удружења, Одлука број: 02-01/18 
од 05.01.2018. године, о именовању  пр-
едсједника Скупштине Удружења и  
Записник са сједнице Скупштине Удр-
ужења, број:01-01/18 од 05.01.2018.го-
дине. 

 

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

 06. фебруар/вељача 2018. 
 

 
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. 
 

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 кант-
она Горажде“, број:12/13 и 12/15) и до-
каз о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

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. 
 
Број:УП-1:05-05-3/18      ПО ОВЛАШТЕЊУ 
24.01.2018.године              М И Н И С Т Р А     
     Г о р а ж д е                 Асим Плакало,с.р. 
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На основу члана 70. ставови 1. и 
2. Закона о организацији органа упра-
ве у Федерацији БиХ („Службене нов-
ине Федерације БиХ“, број: 35/05), а у 
складу са чланом 6. Правилника  о 
ближим условима у погледу простора, 
опреме и кадра, критеријима за осни-
вање и обављање апотекарске дјелат-
ности у свим организационим обли-
цима, као и начину и поступку њихове 
верификације („Службене новине Фе- 
дерације БиХ“, број: 44/12, 23/13 и 
27/14), министрица за социјалну поли- 
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тику,  здравство, расељена лица и изб-
јеглице Босанско–подрињског кантона 
Горажде, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању слободне локације  

на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2018.годину  

на којој се може основати апотека 
 

I 
 

Овом се Одлуком одређује сло-
бодна локација на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2018. 
годину на којој се може основати апо-
тека. 
 

II 
 

Као слободна локација на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2018.годину на којој се мо-
же основати апотека одређује се лока-
ција на подручју општине Пале-                                    
ФБиХ, и то само у случају отварања је-
дног (1) депоа апотеке у демографски 
угроженом подручју гдје не постоји 
апотека, гдје се изузима примјена де-
мографских и географских критерија                                      
из чланова 3. и 4. (у смислу члана 5.) 
Правилника о ближим условима у пог-
леду простора, опреме и кадра, крите-
ријима за оснивање и обављање апоте-
карске дјелатности у свим организаци-
оним облицима, као и начину и посту-
пку њихове верификације („Службене 
новине ФБиХ“, број: 44/12, 23/13 и 
27/14). 
 

III 
 

За просторе који су у власниш- 
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тву Општине, оглашавање слободних 
локација и избор будућег носиоца од-
обрења за приватну праксу, односно 
будућег оснивача апотеке, врши над-
лежна служба Општине на основу кр-
итерија који се односе на:   
 

- потребе становништва локалне 
заједнице, 

- саобраћајну мрежу, 
- положај апотеке у односу на ам-

буланту, 
- доступност услуга будуће апо-

теке са аспекта радног времена, 
- гаранцију о пружању услуга у 

периоду од најмање 5 година, 
- брзина стављања апотеке у фу-

нкцију, 
- запошљавање лица са евиденц-

ије Службе за запошљавање Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде. 

  
IV 

 
Надлежна служба Општине ће 

Министарству доставити обавјештење 
о проведеној процедури оглашавања и 
Одлуку о изабраном будућем носите-
љу одобрења за приватну праксу, одн-
осно будућем оснивачу апотеке, коме 
ће Министарство издати претходну са-
гласност за оснивање апотеке.  

Уколико се за апотеку осигура 
простор на основу проведене процеду-
ре у складу са Правилником о ближим 
условима и поступку давања у закуп 
капацитета здравствених установа, као                                
и врста капацитета здравствених уста-
нова који се могу дати у закуп на тери-
торији Федерације БиХ („Службене 
новине ФБиХ“, број:28/12), Министар-
ство ће издати претходну сагласност и 
без оглашене слободне локације. 
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Здравствена установа која је пр-
овела процедуру давања у закуп капа-
цитета здравственеустанове ће Мини-
старству доставити обавјештење о про-
веденој процедури и Одлуку о почетку                                
давања у закуп јединице закупа, на ос-
нову које ће Министарство издати пре-
тходну сагласност за оснивање апотеке. 

За просторе који нису у власни-
штву Општине, Министарство ће на 
основу запримљених захтјева, водећи 
рачуна о критеријима из тачке III из-
дати претходну сагласност, узимајући 
у обзир пристигле захтјеве који су ком-
плетирани у складу са овом Одлуком. 

Уколико се упути два или више 
захтјева за исту локацију или простор, 
Министарство ће одлучивати/рјеша-
вати по захтјевима оним редослиједом 
којим су поднесени комплетни захтје-
ви, с тим што ће се одобрити само по 
једном захтјеву. 
 

V 
 

Подносилац захтјева за давање 
претходне сагласности на локацију за 
оснивање апотеке дужан је уз захтјев 
Министарству доставити и доказ о вл-
асништву или закупу простора у којем                                   
планира отворити апотеку, односно 
еквивалент доказа о уговорном односу 
са власником простора (уговор, преду-
говор, споразум и сл.) 
 

VI 
 

Оснивач будуће апотеке, однос-
но будући носитељ одобрења за прив-
атну праксу којем је издата сагласност 
на локацију дужан је поднијети захтјев 
за оснивање апотеке с потпуном доку-
ментацијом, сходно важећем Правил- 
нику, најкасније три мјесеца од доби- 
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јања сагласности. У супротном се пре-
дметна сагласност ставља ван снаге, 
док се иста издаје сљедећем подносио-
цу захтјева, односно будућем носите-
љу одобрења, водећи рачуна да се мо-
же издати само једна претходна сагла-
сност будућем носитељу одобрења, од-
носно будућем оснивачу апотеке на                                
локацији утврђеној у тачки II ове Од-
луке. 
 

VII 
  

Број апотека које се могу осно-
вати за наведени период на поменутој 
локацији/подручју је ограничен, те ће 
у моменту подношења захтјева бити 
узимане у обзир потребе кантона и 
локалне заједнице у смислу члана 6, 
као и члана 5. Правилника о ближим 
условима у погледу простора, опреме 
и кадра, критеријима за оснивање и 
обављање апотекарске дјелатности у 
свим организационим облицима, као 
и начину и поступку њихове верифи-
кације („Службене новине ФБиХ“,  бр-
ој: 44/12, 23/13 и 27/14), што је дефи-
нисано и тачком II Одлуке.   
 

VIII 
  

Ова се Одлука односи на отва-
рање нове апотеке, док се не односи на 
усклађивање пословања и верифици-
рање испуњености услова за наставак 
рада по важећим прописима који ре-
гулишу ову област, промјену органи-
зационог облика, као и промјену сјед-
ишта (пресељење) већ постојећих апо-
тека, с тим да је у случају пресељења 
већ постојеће апотеке која је отворена 
након ступања на снагу важећег Пра-
вилника на коју се односио члан 4. Пр- 
авилника, дужна у складу са истим до- 
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ставити нови геодетски измјер међусо-
бне удаљености између апотека од ст-
ране овлаштеног лица за обављање ге-
одетских послова у складу са прописи-
ма који регулишу ову област.  
 

IX 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења и иста ће се накнадно обја-
вити у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” и на 
веб-страници Владе Бoсанско-подрињ-
ског кантона Горажде www.bpkg.gov.bа. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ е 
 

У складу са Правилником о бл-
ижим условима у погледу простора, 
опреме и кадра, критеријима за осни-
вање и обављање апотекарске дјелатн-
ости у свим организационим облици-
ма, као и начину и поступку њихове 
верификације („Службене новине Ф 
БиХ”, број:44/12, 23/13 и 27/14), гдје је 
у члану 6. дефинисано да: “Кантонал-
но министарство здравства сваке кале-
ндарске године, и то до 01.02. текуће 
године, одређује слободне локације на 
подручју кантона на којима ће се ос-
нивати апотеке у складу са демогра-
фским и географским критеријима из 
члана 3. и 4. Поменутог Правилника, 
као и потребама кантона, односно ло-
калне заједнице за апотекарском слу-
жбом.” те, сходно напријед наведеном, 
Министарство доноси предметну Од-
луку. Према званичним подацима Фе-
дералног завода за статистику објавље-
ним у „Службеним новинама ФБиХ“, 
број: 55 од 15.07.2016.године, потврђе-
но је да је то постао званичан податак 
о попису становништва у БиХ из 2013. 
године за ниво ФБиХ, гдје је утврђено 
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да Босанско-подрињски кантон Гора-
жде има 23.734 становника, и то Опш-
тина (Град) Горажде 20.897 становни-
ка, Општина Пале ФБиХ 904 становни-
ка, те Општина Фоча ФБиХ 1933 стан-
овника. У смислу истог, као и одредби 
чланова 3. и 5. Правилника, а узима-
јући у обзир да у складу са напријед 
наведеним на подручју кантона, одно-
сно Града Горажда и Општине Фоча 
ФБиХ већ има довољан број апотека,                                  
те да у Општини Пале ФБиХ не пос-
тоји нити једна апотека, одлучено је 
као у диспозитиву Одлуке.  
  
Број:08-37-155/18        М И Н И С Т Р И Ц А 
23.01.2018.године       Сабира Бешлија,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

162 
 

На основу члана 37. Закона о 
буџетима Федерације Босне и Херце-
говине („Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 
91/15, 102/15 и 104/16), члана 13 Зако-
на о принципима локалне самоуправе 
у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине ФБиХ“ број:49/06 
и 51/09), члана 24. Статута Општине 
Пале („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде број:19/07, 
11/08 и 6/13) Оштинско вијеће Општ-
ине Пале на XI редовној сједници одр-
жаној 29.12.2017. године, донијело је: 
 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАЛЕ ПРАЧА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

I  ОПШТИ ДИО 
 

У Буџету Општине Пале Прача  

http://www.bpkg.gov.b%D0%B0/
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за 2017. годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број:5/17) у члану 1. број „1.300.000“ 
КМ замјењује се бројем „1.100.000“ км. 
 

Члан 2. 
 

У буџету Општине Пале Прача 
за 2017.годину ((„Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број:5/17 члан 2. мијења се и гласи: 
 

Приходи и примици по група-
ма утврђују се у билансу прихода и из-
датака за 2017. годину како слиједи: 
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Ekonо- 
mski 
kod 

P r i h o d i 

Budžet za 2017. godinu Izmjene 
i dopune 
budžetа 

zа 2017.g. 

Ind- 
еks Sredstva 

budžeta 
Vlastiti 
prihodi 

Namjenski 
prihodi Donacije UKUPNO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
700+810 Ukupni prihodi, primici i finans.  748.850 13.200 250.810  287.140 1.300.000 1.100.000 85 
         
700+810 Ukupni prihodi i primici  748.850 13.200 250.810 287.140 1.300.000 1.100.000 85 
         
700000 A.  Ukupni prihodi (I+II+III)  748.850 12.200 250.810 287.140 1.299.000 1.099.800 85 
         
710000 I  Poreski prihodi (1+4+5+6) 191.550   12.000   203.550 181.950 89 
         
711100+ 
711200 

1. Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 
    (2+3)   600       600 600 100 

                  

711100 
2. Porez na dobit pojedinaca  
    (zaostale uplate) 300       300 200 67 

711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 300       300 200 67 
                  
711200 3. Porez na dobit preduzeća  300       300 400 133 
711211      Porez na dobit   300       300 400 133 
                  
714000 4. Porezi na imovinu  27.750      27.750 26.150 94 
714111     Porez na imovinu od fizičkih lica  3.000       3.000 6.500 217 
714112 Porez na imovinu od pravnih lica  2.000      2.000 2.000 100 
714113 Porez na imovinu za motorna vozila  700       700 500 71 
714121 Porez na naslijeđe i darove  1.050      1.050 150 14 

714131 
Porez na promet nepokretnosti  
- fizičkih osoba 17.000       17.000 2.600 15 

714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 4.000       4.000 14.400 360 
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716111 Prihodi na dohodak od nesamostalne djelatnosti 28.500       28.500 25.500 89 
716112 Prihodi od poreza na dohodak od fizičkih lica         0 100 0 

716115 
Prihodi na dohodak od fizičkih lica na 
dohotke od igara na sreću 500       500 0 0 

716116 
Prihodi na dohodak od drugih samostalnih 
djelatnosti 4.000       4.000 3.450 86 

716117 Prihodi na dohodak po konačnom obračunu 200       200 150 75 
717000 6. Porez na prodaju dobara i usluga  130.000  12.000   142.000 126.000 89 

717131 
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju 
direkcijama za puteve     12.000   12.000 10.000 83 

717141 
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju 
Opštini 130.000      130.000 116.000 89 

         
720000 II  Neporezni prihodi (1+2+3+4+5+6+7+8+9)  46.300 12.200 88.810   147.310 87.000 59 
         
721100 1. Prihodi od ostale nefinansijske imovine 0 6.000     6.000 5.000 83 

721122 
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 
i ostale imovine  0 6.000     6.000 5.000 83 

                  
721200 2. Ostali prihodi od imovine  0 200     200 50 25 
721211 Prihodi od kamata za depozite u banci  0 200     200 50 25 
                  
722100 3. Administrativne takse  6.000       6.000 4.600 77 
722131 Opštinske administrativne takse  6.000      6.000 4.600 77 
                  
722300 4. Opštinske komunalne naknade i takse 6.000  9.000   15.000 22.700 151 
722321 Opštinske komunalne takse  6.000       6.000 3.000 50 
722322 opštinske komunalne naknade za istaknutu firmu           17.200   
722329 Ostale komunalne naknade i takse      9.000   9.000 2.500 28 
722400 5. Ostale opštinske naknade  23.200   7.500   30.700 31.700 103 
722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta    5.000   5.000 5.500 110 

722436 
Naknada po osnovu tehničkog pregleda 
građevina 1.000   2.500   3.500 4.500 129 
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722457 
Naknada po osnovu zakupa državnog 
šumskog zemljišta 200       200 200 100 

         
722500 6. Posebne takse i naknade 100 6.000 10.800   16.900 13.880 82 

722515 
Naknada za korištenje podataka premjera  
i katastra 100      100 350 350 

722516 
Naknada za vršenje usluga iz oblasti  
premjera i katastra   6.000     6.000 6.000 100 

722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravih lica     2.000   2.000 1.100 55 
722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana     4.000   4.000 3.000 75 

722581 
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih 
 i drugih nesreća - neto plata     4.000   4.000 2.700 68 

722582 
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih  
i drugih nesreća - samost. djel.    800   800 700 88 

722583 Naknada za vatrogasne brigade            30   
722600 7. Prihodi od pružanja usluga  3.000   1.500   4.500 1.000 22 

722617 
Prihodi od pružanja usluga  
- tehnički pregled građevina               

722631 Prihodi od pružanja usluga  3.000  1.500   4.500 1.000 22 
  od toga: prihodi od pružanja usluga- tenderi 200       200 800   
                  
722700 8. Neplanirane uplate - prihodi  8.000  60.000   68.000 8.020 12 
722721 Uplata za prekoračenje troškova PTT-usluga 1.000       1.000 20 2 
722722 Uplata za prevoz uposlenih  (30%)  6.000      6.000 0 0 

722751 
Primljene namjenske donacije neplanirane  
u Budžetu     60.000   60.000 5.000 8 

722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 1.000      1.000 3.000 300 
777000 9. Prihodi poosnovu zaostalih poreza      10   10 50 500 
         
730000 III  Tekuće potpore (grantovi i donacije) 511.000   150.000 287.140 948.140 830.850 88 
732112 Primljeni grant od Federacije         112.000 112.000 60.000 54 
732113 Primljeni grant od ostalih nivoa vlasti       120.000 120.000 172.000 143 
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732116 Primljeni grant od opština        50.000 50.000 32.000 64 
732121 Primljeni grant od pravnih lica za kulturu        5.140 5.140 4.350 85 
742114 Primljeni transferi od BPK-a      100.000   100.000 190.000 190 
742121 Primljeni transferi od međ. org.  

(UNDP i IPA fondova)      50.000   50.000 2.500 5 
810000 Kapitalni primici    1.000     1.000 200 20 
         
         
         

Ekonо- 
mski 
kod 

I z d a c i 

Budžet zа 2017. godinu Izmjene 
i dopune 
budžetа 

zа 2017.g. 

Ind- 
еks Sredstva 

budžeta 
Vlastiti 
prihodi 

Namjenski 
prihodi 

Tekući 
trans. i 

donacije 
UKUPNO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
  I  Ukupni izdaci  217.500 25.000 76.170 982.500 1.301.170 1.100.000 85 
                  
600000 Tekuća budžetska rezerva  2.000       2.000 0 0 
                  
610000 II  Tekući rashodi (1+2+3+4+5) 215.500 10.000 76.170 952.500 1.254.170 1.078.700 86 
         
611000 1. Plate i naknade troškova zaposlenih     60.000 476.000 536.000 460.000 86 
611100 Bruto plate i naknade      60.000 390.000 450.000 390.000 87 
611200 Naknade troškova zaposlenih        86.000 86.000 70.000 81 
611211 naknade za prijevoz sa posla i na posao        20.000 20.000 14.000 70 
611221 naknada za topli obrok tokom rada        50.000 50.000 46.000 92 
611224 regres za godišnji odmor        10.000 10.000 8.000 80 
611227 pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti        6.000 6.000 2.000 33 
612000 2. Doprinosi poslodavca        53.000 53.000 40.800 77 
                  
613000 3. Izdaci za material i usluge  190.500 0 13.000   203.500 142.850 70 
613100 Putni  troškovi  1.000       1.000 300 30 
613200 Izdaci za energiju  29.000   9.000  38.000 25.600 67 
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  za mjesene zajednice (javna rasvjeta)  4.000   9.000  13.000 14.000 108 
  nabavka uglja i drveta  8.000       8.000 3.100 39 
613300 Izdaci za komunalne usluge  26.000      26.000 20.000 77 
  izdaci za telefonske usluge za Opštinu  10.000       10.000 8.800 88 
  izdaci za telefonske usluge za mjesnu zajednicu 1.000     1.000 700 70 
  izdaci za vodu za Opštinu  4.000       4.000 2.500 63 
  izdaci za otpremu pošte  5.000     5.000 4.000 80 
  troškovi odvoza smeća  5.000       5.000 3.500 70 
  ostale komunalne usluge (RTV i MOJA TV)  1.000       1.000 500 50 
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara  11.000      11.000 4.300 39 
  nabavka kancelarijskog materijala   6.000       6.000 3.100 52 
  nabavka materijala za održavanje čistoće  3.000       3.000 800 27 
  nabavka sitnog inventara i alata  2.000       2.000 400 20 
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva  17.000       17.000 10.000 59 
  izdaci za gorivo za službena vozila  15.000       15.000 8.000 53 
  troškovi registracije  2.000       2.000 2.000 100 
613700 Izdaci za tekuće održavanje  29.000      29.000 17.300 60 
  izdaci za popravak i održavanje zgrade  10.000       10.000 2.300 23 
  izdaci za popravak i održavanje opreme  12.000      12.000 7.000 58 
  Izdaci za popravak i održavanje vozila  7.000       7.000 8.000 114 
613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga  8.000      8.000 3.400 43 
613900 Ugovorene usluge  69.500   4.000   73.500 61.950 84 
  izdaci za stručno obrazovanje zaposlenih  3.000      3.000 1.000 33 
 uslge elektronskih i pisanih medija i štampanja 2.500       2.500 900 36 
 oglašavanje javnih poziva, konkursa, oglasa  i sl. 1.000      1.000 600 60 
 izdaci za reperezentaciju  6.000       6.000 3.500 58 
 izdaci za stručna glasila, stručnu literaturu i novine 4.000      4.000 1.000 25 
 ostale nespomenute usluge 3.000       3.000 2.100 70 
 izdaci za obavljanje privremenih i povremenih poslova 5.000      5.000 1.500 30 
 usluge rada komisije za tehnički prijem objekata     2.500   2.500 5.000 200 
 Izdaci za rad komisije imenovane od 

Opštinskog vijeća     1.500   1.500 3.500 233 
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 posebna naknada 0,5% nesreće - na platu svih uposlenih 3.500      3.500 1.300 37 
 izdaci za volonterski rad  1.500       1.500 4.550 303 
         
614000 4. Tekući transferi (grantovi)  25.000 10.000 3.170 147.300 185.470 113.950 61 
614100 Tekući transferi drugim  nivoima  15.000 5.000 0   20.000 14.150 71 

614121 
Grantovi mjesnim zajednicama (obilježavanje značajnih 
datuma i događaja)   3.000     3.000 4.150 138 

614121 Transfer za kulturu  15.000 2.000     17.000 10.000 59 
614124 Transfer za izbore            0   
                  
614200 Tekući trasferi pojedincima     3.170 20.000 23.170 5.050 22 
614220 Transferi pojedincima         10.000 10.000 1.100 11 
614230 Ostali tekući transferi pojedincima       10.000 10.000 780 8 
614240 Transferi pojedincima za posebne namjene     3.170   3.170 3.170 100 
                  
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama       28.300 28.300 11.050 39 
614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama       24.300 24.300 9.000 37 
614320 Ostali tekući transferi        4.000 4.000 2.050 51 
                 
614400 Subvencije javnim preduzećima        99.000 99.000 83.000 84 
                  
614800 Drugi tekući rashodi  10.000 5.000 0   15.000 700 5 

614811 
Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih 
sredstava    1.100     1.100 200 18 

614817 
Izdaci za sudska izvršenja (rezervisanje po zakonu o 
izvršnom postupku    3.900     3.900 500 13 

                 
614819 Izdaci za sudske i vansudske nagodbe  10.000       10.000 0 0 
                  
615000 Kapitalni trnsferi       276.200 276.200 321.100 116 
615100 Kapitalni trnsferi mjesnim zajednicama        246.200 246.200 270.000 110 
615200 Ostali infrastrukturni objekti po MZ-ima:       30.000 30.000 51.100 170 
          
821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava   15.000   30.000 45.000 21.300 47 
821300 Ostala oprema   15.000   30.000 45.000 21.300 47 
 



 Član 3. 
 

Rashodi i izdaci u Budžetu u iznosu od 1.100.000 KM raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Budžeta kako slijedi 
 
 

I Z D A C I 
po korisnicima, odnosno nosiocima sredstava 
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Ra- 
zd- 
io 

Kod 
pot. 
jed. 

Funkci- 
onalni 

kod 

Ekono-
mski 
kod 

O p i s 

Budžet 
za 

2017. 
 

Odluka 
o izmjenama 
i dopunama 

za 2017. 

 
Indeks 
7/6*100 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
10 101   OPŠTINSKO VIJEĆE    

        
  0111 613300 Izdaci za komunalne usluge   400   
  0111 613311 od toga: izdaci za telefonske usluge   400   
  0111 613400 Nabavka materijala   0   
   613411 Izdaci za obrasce i papir   0   
  0111 613900 Ugovorene usluge 45.000 41.700 93 
  0111 613914 Usluge reprezentacije 2.000 1.200 60 
  0111 613973 Izdaci za rad komisije imenovane od strane Opštinskog vijeća 0 1.000 0 
  0111 613974 Izdaci za rad Opštinske izborne komisije 3.000 2.500 83 
   613975 Izdaci za naknade vijećnicima za rad u Opštinskom vijeću 40.000 37.000 93 
  0111 613000 Izdaci za materijal i usluge 45.000 42.100   
          
  0820 614121 Obilježavanje Dana opštine i ostali opštinski jubileji 2.000 2.600 130 
   614000 Tekući grantovi 2.000 2.600 130 
        
    SVEGA  RAZDIO 10: 47.000 44.700 95 
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 111   SLUŽBA OPŠTNSKOG VIJEĆA 

 
   

Ra- 
zd- 
io 

Kod 
pot. 
jed. 

Funkci- 
onalni 

kod 

Ekono-
mski 
kod 

O p i s 

Budžet 
za 

2017. 
 

Odluka 
o izmjenama 
i dopunama 

za 2017. 

 
Indeks 
7/6*100 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  0111 611100 Bruto plate i naknade plata  16.000 23.000 144 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 2.500 2.500 100 
  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 18.500 25.500 138 
         
  0111 612111 Doprinosi poslodavca 2.500 2.400 96 
         
  0111 613100 Putni troškovi 100 0 0 
  0111 613300 Izdaci za komunalne usluge 500 300 60 
    613311 od toga: izdaci za telefonske usluge 500 300 60 
  0111 613400 Nabavka materijala 900 250 28 
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 500 170 34 
  0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 200 30 15 
  0111 613413 Kancelarijski materijal 200 50 25 
  0111 613900 Ugovorene usluge 400 0 0 
    613912 od toga: usluge štampanja 200 0 0 
   613922 od toga: izdaci stručnog obrazovanja 200 0 0 
         
  0111 613000 Izdaci za materijal i usluge 1.900 550 29 
        
    SVEGA  111: 22.900 28.450 124 
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Ra- 
zd- 
io 

Kod 
pot. 
jed. 

Funkci- 
onalni 

kod 

Ekono-
mski 
kod 

O p i s 

Budžet 
za 

2017. 
 

Odluka 
o izmjenama 
i dopunama 

za 2017. 

 
Indeks 
7/6*100 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  0111 611100 Bruto plate i naknade plata  50.000 45.000 90 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 7.600 4.000 53 
      od toga: otpremnina 0 0   
      od toga: naknada u slučaju teške bolesti, smrti  5.000 1.730 35 
      uposlenika ili članova njihove uže porodice       
  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 57.600 49.000 85 
         
  0111 612111 Doprinosi poslodavca 6.500 4.800 74 
         
  0111 613100 1. Putni troškovi 200 50 25 
  0111 613300 2. Izdaci za komunalne usluge 5.000 4.600 92 
    613312 2.1 Izdaci za internet 3.000 3.100 103 
    613313 2.2. Izdaci za telefonske usluge 1.000 1.000 100 
    613316 2.3 Ostale komunalne usluge (RTV i MOJA TV) 1.000 500 50 
  0111 613400 3. Nabavka materijala 400 150 38 
    613411 Izdaci za obrasce i papir 200 100 50 
    613412 Izdaci za kompjuterski materijal 200 50 25 
  0111 613814 4. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 900 900 100 
      4.1 Osiguranje uposlenih 900 900 100 
  0111 613900 5. Ugovorene usluge 19.300 11.750 61 
    613911 5.1 Usluge medija 1.500 600 40 
    613912 5.2 Usluge štampanja 2.500 300 12 
    613914 5.3 Usluge reprezentacija 4.000 2.300 58 
   613916 5.4. Usluge oglašavanja javnih nabavki i objava konkursa  

      (objavljivanje tendera i oglasa)    1.500 600 40 
   613922 5.5 Usluge za stručno obrazovanje (seminari, stručni 1.000 1.000 100 
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    od toga: usluge obuke državnih službenika od strane Agencije 

za državnu službu 500 0 0 
   613973 5.7 Izdaci za volontere 1.500 4.550 303 
   613974 5.8 Naknada za rad u komisijama imenovanim od strane načelnika  1.500 0 0 
   613983 

 
5.6 Posebna naknada 0,5% nesreće - na platu svih uposlenih 
      (komisija za nepokretnost) 

 
3.500  

 
  1.300 

 
   37 

   613991 5.9 Ostale usluge 2.300 1.100 48 
   613991 od toga: Održavanje veb stranice 150 0 0 
        
   613000 Izdaci za materijal i usluge 25.800 17.450 68 
        
  0111 614324 Savez opština i gradova FBiH 1.000 850 85 
  0111 614800 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 15.000 700 5 
   614000 Tekući grantovi 16.000 1.550 10 
          
  0111 617000 Tekuća budžetska rezerva 2.000 0 0 
  0111 617111 Tekuća budžetska rezerva 2.000 0 0 
          
  0111 821200 Nabavka građevina 0 17.000 0 
  0111 821300 Ostala oprema 45.000 4.300 10 
  0111 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 45.000 21.300 47 
        
    SVEGA 112: 152.900 94.100 62 
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Ra- 
zd- 
io 

Kod 
pot. 
jed. 

Funkci- 
onalni 

kod 

Ekono-
mski 
kod 

O p i s 

Budžet 
za 

2017. 
 

Odluka 
o izmjenama 
i dopunama 

za 2017. 

 
Indeks 
7/6*100 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  0111 611100 Bruto plate inaknade plata  223.000 225.000 101 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 54.900 45.000 82 
  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 277.900 270.000 97 
            
  0111 612111 Doprinosi poslodavca 25.000 23.500 94 
         
  0111 613100 1. Putni troškovi 300 250 83 
   613300 2. Izdaci za komunalne usluge 20.500 14.700 72 
  0133 613311 2.1. Izdaci telefonske usluge 6.500 4.000 62 
  0133 613311 2.2. Izdaci za telefonske usluge za MZ-e 0 700 0 
  0111 613314 2.2 Poštanske markice 5.000 4.000 80 
  0133 613321 2.3  Izdaci za vodu 4.000 2.500 63 
  0133 613323 2.5  Izdaci za odvoz smeća 5.000 3.500 70 
  0111 613400 3. Nabavka materijala 7.700 2.600 34 
  0111 613411 3.1 Izdaci za obrasce i papir 800 1.300 163 
  0111 613412 3.2 Izdaci za kompjuterski materijal 500 500 100 
   613484 3.5 Materijal za čišćenje 3.000 800 27 
   613488 3.6 Matične knjige i ostali obrasci 1.000 0 0 
  0133 613500 4.  Izdaci za usluge prevoza i goriva 17.000 10.000 59 
    4.1 od toga: izdaci za gorivo za službena vozila 15.000 8.000 53 
    4.2 od toga: troškovi registracije 2.000 2.000 100 
   613700 5. Tekuće održavanje programa i opreme 21.500 17.300 80 
  0133 613711 5.1 Materijal za opravku i održavanje zgrade 3.000 1.100 37 
  0111 613712 5.2 Materijal za opravku i održavanje opreme 3.000 500 17 
  0133 613713 5.3 Materijal za opravku i održavanje vozila 3.000 4.000 133 
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  0111 613722 5.5 Usluge opravki i održavanja opreme 8.500 6.500 76 
  0133 613723 5.6 Usluge opravki i održavanja vozila 4.000 4.000 100 
  0133 613800 6. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 7.100 2.500 35 
  0133 613811 6.1 Osiguranje imovine 1.000 1.000 100 
   613813 6.2 Osiguranje vozila 2.000 300 15 
   613821 6.3 Izdaci bankarskih usluga 4.100 1.200 29 
   613900 7. Ugovorene usluge 7.800 2.800 36 
  0111 613915 7.2 Izdaci za stručna glasila, literaturu i novine 1.000 1.000 100 
  

0111 613922 
7.3 Usluge stručnog obrazovanja (seminari, stručni ispiti i dr. 
stručne usluge 1.800 300 17 

  0133 613970 7.4 Ostale ugovorene usluge 2.500 1.500 60 
  0133 613976 7.5. Izdaci za druge samostalne djelatnosti  i povremenog rada 2.500 1.500 60 
   613000 Izdaci za materijal i usluge 81.900 50.150 61 
        
  0820 614121 Transfer za kulturu 16.000 11.550 72 
    od toga: Dani opštine i ostali opštinski jubileji 2.000 1.200 60 
    od toga: manifestacija Pračansko ljeto 13.000 10.000 77 
    od toga: za ostale kulturne aktivnosti 1.000 350 35 
  1090 614221 Novčane pomoći nezaposlenim 7.200 1.100 15 
  1090 614239 Ostali grantovi pojedincima 10.000 780 8 
   614300 Tekući transferi  27.300 10.200 37 
   614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 24.300 9.000 37 
  0160  Dobrovoljno vatrogasno društvo Prača 3.000 1.000 33 
  0160  Vjerske zajednice 500 200 40 
  0160  Istina 500 200 40 
  0160  KK Mai 2.000 200 10 
  0160  KUD Rasim Imširović 300 200 67 
  0160  LD Kriva Draga  1.000 200 20 
  0160  LD Rasoha 2.000 200 10 
  0160  HO Merhamet 1.000 200 20 
  0810  NK Jahorina Prača 3.000 200 7 
  0820   Patriotska liga 500 300 60 
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  0160   Ribolovno društvo 2.000 3.000 150 
  1090   Sindikalna organizacija 1.000 200 20 
  0111   Serda 1.000 0 0 
  0160   Udruženje žena za ruralni razvoj opštine Pale 1.000 200 20 
  0160   UDB Armije BiH 3.000 2.000 67 
  0160   Fondacija Istina za Goražde BPK 500 100 20 
  0160   Udruženje pčelara 0 100   
  0160   UG ljubitelji prirode Palić Prača 1.000 200 20 
  0160   UG penzionera  1.000 300 30 
    614320 Grantovi neprofitnim organizacijama 3.000 1.200 40 
    614321 Udruženje Prijatelji djece OŠ Prača 1.000 500 50 
   614323 Udruženje mladih Opštine Pale 2.000 700 35 
   614400 Subvencije javnim preduzećima 89.000 83.000 93 
   614411 JU Dom zdravlja Prača 11.000 0 0 
   614411 JP Kulturno-informativni centar Prača 78.000 83.000 106 
        
    SVEGA 113: 537.300 450.280 84 
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Ra- 
zd- 
io 

Kod 
pot. 
jed. 

Funkci- 
onalni 

kod 

Ekono-
mski 
kod 

O p i s 

Budžet 
za 

2017. 
 

Odluka 
o izmjenama 
i dopunama 

za 2017. 

 
Indeks 
7/6*100 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  0111 611100 Bruto plate i naknade 66.000 48.000 73 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 9.000 6.500 72 
  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 75.000 54.500 73 
         

  0111 612000 Doprinosi poslodavca 8.500 5.000 59 
         

  0111 613100 Putni troškovi 200 0 0 
    613200 Izdaci za energiju 38.000 25.600 67 
  0111   od toga: Opština 13.000 8.500 65 
  0640   od toga: potrošnja el. energije za uličnu rasvjetu 17.000 14.000 82 
  0133   od toga:nabavka uglja i drveta 8.000 3.100 39 
  0111 613400 Nabavka materijala 1.300 700 54 
    613411 Izdaci za obrasce i papir 500 200 40 
    613412 Izdaci za kompjuterski materijal 400 400 100 
    613491 Kancelarijski materijal 400 100 25 
  0111 613900 Ugovorene usluge 3.500 5.700 163 
    613922 od toga: izdaci za stručna glasila. literaturu i novine 1.000 700 70 
    613971 od toga: komisija za tehnički prijem objekata 2.500 5.000 200 
    613000 Izdaci za materija i usluge 43.000 32.000 74 
              

    614400 Subvencije Javnim preduzećima 10.000 0   
  0161 614411 JKP Prača 10.000 0   
    614000 Tekući grantovi 10.000 0   
  0621 615100 Grantovi drugim nivoima vlade 246.200 270.000 110 
  0621 615200 Grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama 30.000 51.100 170 
   615000 Kapitalni grantovi 276.200 321.100 116 
        

    SVEGA 114:  412.700 412.600 100 
 



Ra- 
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io 
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pot. 
jed. 

Funkci- 
onalni 

kod 

Ekono-
mski 
kod 
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za 
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Odluka 
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za 2017. 
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7/6*100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 115   SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE    
        

  0220 611100 Bruto plate i naknade  95.000 49.000 52 
  0220 611200 Naknade troškova zaposlenih 12.000 12.000 100 
  0220 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 107.000 61.000 57 
         
  0220 612000 Doprinosi poslodavca 10.500 5.100 49 
         
  0220 613100 Putni troškovi 200 0 0 
  0220 613400 Nabavka materijala 700 600 86 
   613411 Izdaci za obrasce i papir 200 100 50 
   613412 Izdaci za kompjuterski materijal 300 200 67 
   613481 Kancelarijski materijal 200 300 150 
            
  0220 613000 Izdaci za materijal i usluge 900 600 67 
         
  0220 614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode 4.800 3.170 66 
   614200 Grantovi pojedincima 4.800 3.170 66 
        
    SVEGA  115: 123.200 69.870 57 
        
    SVEGA RAZDIO 11: 1.249.000 1.055.300 84 
        
    UKUPNI IZDACI 1.296.000 1.100.000 85 
        
    Član 4.    

        

Ovaj Budžet stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", a važi za fiskalnu 2017.g. 
        

Broj:02-14-151/17   PREDSJEDAVAJUĆI   OV 

Prača, 29.12.2017.godina  Ćutuk Almin,s.r. 
 



163                Na osnovu člana 7. stav 1. i člana 32. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", 
broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine 
Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana  24. Statuta opštine Pale ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" broj: 19/07, 
11/08 i 6/13), Opštinsko vijeće Opštine Pale, na XI redovnoj sjednici, održanoj dana 29.12.2017. godine, donijelo je: 
 
 

BUDŽET OPŠTINE PALE PRAČA 
za 2018. godinu 

 
Član 1. 

 
I OPŠTI DIO 
 
               Budžet Opštine Pale-Prača za 2018. godinu sastoji se od: 
 
               OPIS                                                                                                                                          BUDŽET ZA 2018. GODINU 
 
               I    PRIHODI I PRIMICI                                                                                                                     KM 1.200.000 
 
               II  RASHODI I IZDACI                                                                                                                      KM 1.200.000 
 

Član 2. 
 
               Prihodi i primici i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2018. godinu u iznosu od 1.200.000 KM kako slijedi: 
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A. Prihodi        
Ekonо- 

mski kod 
Budžet za 2018. godinu PLAN ZA NAREDNE 

2 GODINE Prihodi  Sredstva 
budžeta 

Vlastiti  
Prihodi 

Namje-
nski 

Prihodi 

Tekući 
Trans-

feri 

UKUPNO 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
 Ukupni prihodi i primici  235.050 14.050 45.780 905.120 1.200.000 1.364.700 1.384.200 
         

700+810 Ukupni prihodi i primici (A+B) 235.050 14.050 45.780 905.120 1.200.000 1.364.700 1.384.200 
                 

700000 A. Ukupni prihodi (I+II+III) 235.050 14.050 45.780 904.920 1.199.800 1.363.700 1.382.200 
 



710000 I Poreski prihodi (1+4+5+6) 182.250 0 10.000   192.250 192.370 204.110 06. ф
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7111+7112 1. Porez na dobit preduzeća i pojedinca (2+3)  700 0 0   700 820 960 

                 
711100 2. Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate) 200 0 0   200 220 260 
711112 Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti  200       200 220 260 

         
711200 3. Porez na dobit preduzeća 500 0 0   500 600 700 
711211 Porez na dobit  500       500 600 700 

         
714000 4. Porez na imovinu  27.700 0 0   27.700 30.400 33.100 
714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 7.000      7.000 7.500 8.000 
714112 Porez na imovinu od pravnih lica  2.000       2.000 2.500 3.000 
714113 Porez na imovinu za motorna vozila  500      500 600 700 
714121 Porez na naslijeđe i darove  200       200 300 400 
714131 Porez na promet nepokretnosti - fizičkih lica  3.000      3.000 3.500 4.000 
714132 Porez na promet nepokretnosti - pravnih lica  15.000       15.000 16.000 17.000 

         
716000 5. Porez na dohodak  33.850 0 0   33.850 36.600 38.050 
716111 Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti  30.000       30.000 32.000 33.000 

716112 
Prihodi na dohodak od drugih 
samostalnih djelatnosti  100     100 200 300 

716115 
Porez na dohodak od fizičkih lica na 
dohotke od igara na sreću 100       100 200 300 

716116 
Prihodi na dohodak od drugih 
samostalnih djelatnosti  3.500       3.500 4.000 4.200 

716117 Prihodi na dohodak po konačnom obračunu  150       150 200 250 
         

717000 6. Porez na prodaju dobara i usluga  120.000 0 10.000   130.000 131.500 132.000 

717131 
Prihodi od indirektnih poreza koji 
pripadaju Opštini    10.000  10.000 11.000 11.000 

717141 
Prihodi od indirektnih poreza koji 
pripadaju Opštini (PDV)  120.000       120.000 120.500 121.000 
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721100 1. Prihodi od ostale nefinansijske imovine  0 8.000 10.000   18.000 16.500 17.500 

721112 
Prihodi od davanja prava na eksploataciju 
prirodnih resursa od koncesija     10.000   10.000 10.500 11.000 

721122 
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih 
prostora i ostale imovine   5.000     5.000 6.000 6.500 

721129 
Prihodi od iznajmljivanja ostale 
materijalne imovine   3.000     3.000     

         
721200 2. Ostali prihodi od imovine 0 50 0  50 50 0 
721211 Prihodi od kamate za depozite u banci    50     50 50 0 

         
722100 3. Administartivne takse  6.000 0 0   6.000 7.000 7.500 
722131 Opštinske administrativne takse  6.000       6.000 7.000 7.500 

         
722300 4. Opštinske komunalne naknade i takse  22.500 0 5.000   27.500 30.000 32.000 
722321 Opštinske komunalne takse 2.500     2.500 3.000 3.500 
722322 Ostale komunalne naknade na istaknutu firmu  20.000       20.000 21.000 22.000 
722329 Ostale komunalne naknade      5.000   5.000 6.000 6.500 

         
722400 5. Ostale budžetske kanknade  20.200 0 8.000   28.200 31.300 33.900 

722435 
Naknade po osnovu prirodnih 
pogodnosti - renta      3.500   3.500 4.000 4.500 

722436 
Naknada po osnovu tehničkog pregleda 
grđevina      4.500   4.500 5.000 6.000 

722454 Naknade za korištenje državnih šuma 20.000     20.000 22.000 23.000 

722457 
Naknade po osnovu zakupa državnog 
šumskog zemljišta - lovišta 200       200 300 400 

         
722500 6. Posebne naknade i takse  300 6.000 7.330   13.630 15.450 17.370 

722515 
Naknada za korištenje podataka 
premijera i katastra 300     300 500 600 

 



722516 
Naknada za vršenje usluga iz oblasti 
premijera i katastra    6.000     6.000 6.500 7.000 
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722531 
Naknada za upotrebu cesta za vozila 
pravnih lica    1.000  1.000 1.200 1.500 

722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana      3.000   3.000 3.500 4.000 

722581 
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i 
drugih nesreća - neto plaća    2.500  2.500 2.700 3.000 

722582 
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i 
drugih nesreća - samost. djelatnost     800   800 1.000 1.200 

722583 
Naknada za vatrogasne jedinice iz 
premije osiguranja      30   30 50 70 

         
722600 7. Prihodi od pružanja usluga  800 0 0   800 1.000 1.200 
722631 Prihodi od pružanja usluga  800       800 1.000 1.200 

 od toga: tenderi  200      200 500 600 
         

722700 8. Neplanirane uplate  - prihodi 3.000 0 5.400  8.400 10.000 11.600 
722721 Prekoračenje-PTT usluga i prevoza      400   400 500 600 

722751 
Primljene namjenske donacije neplanirane 
u Budžetu    5.000  5.000 6.000 7.000 

722761 
Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih 
godina  3.000       3.000 3.500 4.000 

         
770000 9. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza      50   50 30 20 

         
73/74 II Tekući i kapitalni transferi i donacije  0 0   904.920 904.920 1.060.000 1.057.000 

         
730000 Tekuće potpore (grantovi i donacije)  0 0   670.920 670.920 750.000 747.000 
732112 Primljeni grant od Federacije       60.000 60.000 70.000 100.000 
732113 Primljeni grant od ostalih nivoa vlasti      84.000 84.000 100.000 100.000 
732114 Primljeni grant od BPK za tekuće izdatke       500.000 500.000 550.000 510.000 
732116 Primljeni grant od opština      22.000 22.000 25.000 30.000 
732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu       4.920 4.920 5.000 7.000 
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Primljeni kapitalni transferi od Federacije 
BiH        100.000 100.000 100.000 80.000 

742114 Primljeni kapitalni  transferi od Kantona        100.000 100.000 170.000 180.000 

742121 
Primljeni grantovi za MZ-e od međ. 
organizacija (UNDP i IPA fondovi)      34.000 34.000 40.000 50.000 

         
810000 B. Kapitalni primici       200 200 1.000 2.000 

         
         
         
         
B. Izdaci        

Ekonо- 
mski kod 

Budžet za 2018. godinu PLAN ZA NAREDNE 
2 GODINE 

P r i h o d i Sredstva 
budžeta 

Vlastiti 
Prihodi 

Namje-
nski 

Prihodi 

Tekući 
Trans-

feri 
UKUPNO 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
 I Ukupni izdaci 197.480 43.000 250.100 578.500 1.200.000 1.364.700 1.384.200 
         

600000 Tekuća budžetska rezerva   2.000    2.000 2.000 2.500 
         

610000 II Tekući rashodi (1+2+3+4+5) 197.480 3.000 250.100 568.500 1.150.000 1.305.700 1.361.700 
         

611000 1.Plate i naknade troškova zaposlenih        517.000 517.000 537.500 561.000 
611100 Bruto plate i naknade      423.000 423.000 437.000 450.000 
611200 Naknade troškova zaposlenih od toga:        94.000 94.000 100.500 111.000 
611211 naknade za prevoz sa posla i na posao      25.000 25.000 27.000 31.000 
611221 naknada za topli obrok tokom rada       50.000 50.000 55.500 60.000 
611224 regres za godišnji odmor      12.000 12.000 12.000 14.000 

611227 
pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti  
i otpremnine        7.000 7.000 6.000 6.000 
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612111 Doprinos poslodavca        51.500 51.500 57.000 62.500 
         

613000 3. Izdaci za materijal i usluge  177.480   7.000   184.480 216.700 231.450 
613100 Putni troškovi 800     800 1.300 2.200 
613200 Izdaci za energiju  27.100       27.100 33.000 37.000 

 za Opštinu  10.000       10.000 12.000 13.000 
 za mjesne zajednice (javna rasvjeta)  14.000       14.000 16.000 18.000 
 za nabavku uglja  3.100       3.100 5.000 6.000 

613300 Izdaci za komunalne usluge  24.200      24.200 28.800 33.400 
 za telefonske usluge za Opštinu  11.300      11.300 14.100 16.300 
 za telefonske usluge za mjesne zajednice  1.000      1.000 1.200 1.500 
 za vodu za Opštinu  3.000       3.000 3.500 4.000 
 za otpremu pošte  4.500      4.500 5.000 6.000 
 za odvoz smeća 4.000       4.000 4.500 5.000 
 za ostale komunalne usluge (Moja TV)  400       400 500 600 

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara  13.150       13.150 25.700 20.650 
 za kancelarijski materijal  8.550       8.550 20.400 14.550 
 za materijal za održavanje čistoće 2.000       2.000 2.200 2.300 
 za sitan inventar i alat 2.600      2.600 3.100 3.800 

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva  13.000       13.000 15.500 17.000 
 za gorivo za službena vozila  10.000       10.000 12.000 13.000 
 za troškove registracije 3.000      3.000 3.500 4.000 

613700 Izdaci za tekuće održavanje  20.000       20.000 21.800 24.000 
 za popravak i održavanje zgrade  4.000       4.000 4.700 5.500 
 za popravak i održavanje opreme  9.000       9.000 9.700 10.500 
 za popravak i održavanje vozila  7.000       7.000 7.400 8.000 

613800 Izdaci za bankarske usluge i osiguranje  8.000       8.000 9.400 11.000 
613900 Ugovorene usluge  71.230   7.000   78.230 81.200 86.200 
613911 usluge medija  1.000       1.000 1.200 1.500 
613912 usluge štampanja 800       800 1.000 1.200 
613914 usluge reprezentacije  3.500       3.500 5.100 5.700 
613915 ostale stručne usluge  1.000       1.000 1.200 1.500 
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613922 usluge stručnog obrazovanja  3.300       3.300 4.300 3.300 
613971 usluge po osnovu ugovora o djelu      7.000   7.000 8.000 9.000 
613973 izdaci za volonterski rad   5.000       5.000 6.000 6.500 

613974 
izdaci za rad komisija (Opštinska izborna 
komisija)  8.000       8.000 3.500 4.000 

613975 izdaci za naknade opštinskim vijećnicima  40.000       40.000 41.000 42.000 

613976 
ostali izdaci za druge samostalne 
djelatnosti i povr. samost. Rada  3.000       3.000 3.200 3.500 

613983 
posebna naknada 0,5% nesreće - na plate 
svih uposlenih 1.630       1.630 2.000 2.500 

613991 ostale nespomenute usluge i dadžbine  2.000       2.000 2.200 2.500 
         

614000 4. Tekući transferi (grantovi) 20.000 3.000 14.100 130.920 168.020 187.300 197.000 
614100 Tekući transferi drugim nivoima  20.000 3.000 3.000   26.000 27.500 31.500 
614113 Grantovi Republici Srpskoj      3.000   3.000 4.000 3.000 

614121 
Transfer za kulturu (obilježavanje 
značajnijh  datuma i događaja) 8.000     8.000 10.500 15.000 

614121 Transfer za kulturu (Pračansko ljeto 2018.)  10.000 3.000     13.000 13.000 13.500 
614124 Tekući transfer Opštinskoj izbornoj komisiji  2.000       2.000 0 0 

         
614200 Tekući transferi pojedincima      11.100 8.000 19.100 22.000 28.300 
614220 Transferi pojedincima      3.000 3.000 4.000 5.000 
614230 Ostali tekući transferi pojedincima        5.000 5.000 6.000 10.000 
614240 Transferi pojedincima za posebne namjene    11.100  11.100 12.000 13.300 

         

614300 
Tekući transferi neprofitnim 
organizacijama      25.000 25.000 32.900 40.000 

614310 Tekući transferi neprofitnim organizacaijama        21.000 21.000 26.700 32.000 
614320 Ostali tekući transferi        4.000 4.000 6.200 8.000 

         
614400 Subvencije javnim preduzećima       94.420 94.420 100.500 92.000 
614410 Subvencije javnim preduzećima      94.420 94.420 100.500 92.000 

 



         06. ф
ебруар/вељ

ача 2018.                                                                 Број 3 – страна 521 

         
         
         
         
         
         
         
         
614800 Drugi tekući rashodi        3.500 3.500 4.400 5.200 

614811 
Naknade za povrat više ili pogrešno 
uplaćenih sredstava        500 500 400 200 

614817 
Izdaci za sudska izvršenja (Zakonu o 
izvršnom postupku)       1.000 1.000 1.500 2.000 

614819 Izdaci za sudske i vansudske nagodbe        2.000 2.000 2.500 3.000 
         
615000 5. Kapitalni transferi      229.000   229.000 307.200 309.750 
615100 Kapitalni transferi mjesnim zajednicama     200.000   200.000 292.200 283.000 
615200 Ostali infrastrukturni objekti po MZ-ima      29.000   29.000 15.000 26.750 
         
821000 6. Izdaci za nabavku stalnih sredstava    38.000   10.000 48.000 57.000 20.000 
821200 Nabavka građevina        10.000 10.000 32.000 10.000 
821300 Nabavka opreme    38.000     38.000 25.000 10.000 
         
         
  Član 3.       
         
 Rashodi i izdaci u iznosu od 1.200.000 KM raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:  
         
         
         
         
         



        Број 3 – страна 522                                                                 06. ф
ебруар/вељ

ача 2018. 

        
        
        
    I Z D A C I    
    po korisnicima, odnosno nosiocima sredstava    
        
Ra- 
zd- 
io 

Kod 
pot. 
jed. 

Funkci- 
onalni 

kod 

Ekono-
mski 
kod 

O p i s 
Budžet 

za 
2018. 

Plan za naredne 
Dvije godine 

2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        

10 101   OPŠTINSKO VIJEĆE    
        
  0111 613311 Izdaci za telefon (OIK)   500 600 700 
  0111 613300 Izdaci za komunalne usluge 500 600 700 
            
  0111 613914 Usluge reprezentacije  500 1.600 1.700 
  0111 613974 Izdaci za rad Opštinske izborne komisije 8.000 3.500 4.000 
  0111 613975 Izdaci za naknade vijećnicima za rad u OV-u 40.000 41.000 42.000 
  0111 613900 Ugovorene usluge 48.500 46.100 47.700 
  0111 613000 Izdaci za materijal i usluge 49.000 46.700 48.400 
            
  0820 614121 Obilježavanje Dana opštine i ostali opštinski jubileji  5.000 5.500 6.000 
  0160 614124 Izdaci za opštinsku izbornu komisiju  2.000 0 0 
  0820 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti  7.000 5.500 6.000 
    614000 Tekući grantovi   7.000 5.500 6.000 
        
    SVEGA RAZDIO 10:  56.000  52.200 54.400 
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    JEDINSTVENI ORGAN DRŽAVNE SLUŽ    

        
11 111   SLUŽBA ZA POSLOVE OPŠTINSKOG VIJEĆA    

        
  0111 611100 Bruto plaće i naknade  25.000 27.000 29.000 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih  3.000 4.000 5.000 
  0111 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 28.000 31.000 34.000 
           
  0111 612111 Doprinos poslodavca  3.000 4.000 5.000 
  0111 612000 Doprinos poslodavca  3.000 4.000 5.000 
           
  0111 613100 Putni troškovi 100 200 300 
           
  0111 613311 Izdaci za telefonske usluge  300 500 600 
  0111 613300 Izdaci za komunalne usluge  300 500 600 
          
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir  100 200 300 
  0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 200 300 400 
  0111 613413 Izdaci za kancelarijski materijal 50 100 150 
  0111 613400 Nabavka materijala 350 600 850 
           
  0111 613912 Usluge štampanja 100 200 300 
  0111 613922 Izdaci za stručno obrazovanje  100 200 300 
  0111 613900 Ugovorene usluge  200 400 600 
   613000 Izdaci za materijal i usluge  950 1.700 2.350 
        
    SVEGA RAZDIO 111: 31.950 36.700 41.350 
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11 112   SLUŽBA OPŠTINSKOG NAČELNIKA    
        
  0111 611100 Bruto plaće i naknade 52.000 55.000 57.000 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 12.000 13.000 15.000 
      od toga: otpremnina 3.000 4.000 6.000 
      od toga: naknada u slučaju teške bolesti, smrti 4.000 4.000 4.000 
      uposlenika ili članova njihove uže porodice       
    611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 64.000 68.000 72.000 
          
  0111 612111 Doprinos poslodavca 6.000 7.500 8.500 
  0111 612000 Doprinos poslodavca 6.000 7.500 8.500 
            
  0111 613100 Putni troškovi 200 300 500 
           
  0111 613312 Izdaci za internet 3.500 4.000 5.000 
  0111 613313 Izdaci za telefonske usluge 1.000 2.000 2.500 
  0111 613316 Ostale komunalne usluge (Moja TV) 400 500 600 
  0111 613300 Izdaci za komunalne usluge 4.900 6.500 8.100 
              
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 100 200 300 
  0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 100 200 300 
  0111 613400 Nabavka materijala 200 400 600 
              
  0111 613814 Osiguranje uposlenih 2.000 2.500 3.000 
  0111 613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga  2.000 2.500 3.000 
              
  0111 613911 Usluge medija 1.000 1.200 1.500 
  0111 613912 Usluge štampanja 700 800 900 
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  0111 613914 Usluge reprezentacije 3.000 3.500 4.000 
  0111 613916 Usluge oglašavanja javnih nabavki i objava konkursa 2.000 2.500 3.000 
  0111 613922 Usluge stručnog obrazovanja 2.000 2.500 3.000 
        
  0111 613973 Izdaci za volonterski rad 5.000 6.000 6.500 
  0111 613983 Posebna naknada 0,5% nesreće - na plate svih uposlenih 1.630 2.000 2.500 
  0111 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 2.000 2.200 2.500 
  0111 613900 Ugovorene usluge 17.330 20.700 23.900 
    613000 Izdaci za materijal i usluge 24.630 30.400 36.100 
              
  0111 614324 Savez opština i gradova FBiH 1.000 1.200 1.500 
    614320 Grantovi neprofitnim organizacijama 1.000 1.200 1.500 
              
  0111 614811 Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 500 400 200 
  0111 614817 Naknada za sudska izvršenja (Zakon o izvršnom postupku) 1.000 1.500 2.000 
  0111 614819 Izdaci za sudske i vansudske nagodbe 2.000 2.500 3.000 
    614800 Ostali grantovi - povrati i drugo 3.500 4.400 5.200 
    614000 Tekući grantovi 4.500 5.600 5.200 
              
  0111 617111 Tekuća budžetska rezerva 2.000 2.000 2.500 
    617000 Tekuća budžetska rezerva 2.000 2.000 2.500 
              
  0111 821200 Nabavka građevina 10.000 32.000 10.000 
  0111 821300 Nabavka opreme 38.000 25.000 10.000 
    820000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 48.000 57.000 20.000 
        
    SVEGA RAZDIO 112: 149.130 170.500 144.300 
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11 113   
OPŠTINSKA SLUŽBA ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, 
BUDŽET, FINANSIJE, BORAČKO INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU 
I OPŠTU UPRAVU 

(17 uposlenih) 

        
  0111 611100 Bruto plate i naknade 230.000 235.000 240.000 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 55.000 57.000 58.000 
  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 285.000 292.000 298.000 
              
  0111 612111 Doprinos poslodavca 27.000 28.000 30.000 
  0111 612000 Doprinos poslodavca 27.000 28.000 30.000 
              
  0111 613100 Putni troškovi 200 300 500 
              
  0133 613311 Izdaci za telefonske usluge 6.000 7.000 7.500 
  0133 613311 Izdaci za telefonske usluge za MZ-e 1.000 1.200 1.500 
  0111 613314 Poštanske markice 4.500 5.000 6.000 
  0133 613321 Izdaci za vodu 3.000 3.500 4.000 
  0133 613323 Izdaci za odvoz smeća 4.000 4.500 5.000 
    613300 Izdaci za komunalne usluge 18.500 21.200 24.000 
              
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 2.000 2.200 2.400 
  0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 3.000 3.500 4.000 
  0111 613416 Izdaci za sitan inventar 500 600 700 
  0111 613417 Izdaci za kancelarijski materijal 1.000 1.100 1.200 
  0111 613484 Izdaci za materijal za čišćenje 2.000 2.200 2.300 
  0111 613488 Izdaci za matične knjige i ostale obrasce 600 9.600 800 
    613400 Nabavka materijala 9.100 19.200 11.400 
           
  0133 613510 Izdaci za gorivo za službena vozila 10.000 12.000 13.000 
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  0133 613520 Izdaci za registraciju motornih vozila 3.000 3.500 4.000 
    613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13.000 15.500 17.000 
        
  0133 613711 Materijal za opravku i održavanje zgrade 2.000 2.500 3.000 
  0111 613712 Materijal za opravku i održavanje opreme 2.000 2.500 3.000 
  0133 613713 Materijal za opravku i održavanje vozila 3.000 3.200 3.500 
  0133 613721 Usluge opravki i održavanja zgrade 2.000 2.200 2.500 
  0111 613722 Usluge opravki i održavanja opreme 7.000 7.200 7.500 
  0133 613723 Usluge opravki i održavanja vozila 4.000 4.200 4.500 
    613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.000 21.800 24.000 
           
  0133 613811 Osiguranje imovine 2.000 2.500 3.000 
  0133 613813 Osiguranje vozila 1.500 1.700 2.000 
  0133 613821 Izdaci bankarskih usluga 2.500 2.700 3.000 
    613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 6.000 6.900 8.000 
              
  0111 613915 Izdaci za stručna glasila, literaturu i novine 1.000 1.200 1.500 
  0111 613922 Usluge stručnog obrazovanja 500 600 700 
  0133 613976 Izdaci za druge samostalne djelatnosti  3.000 3.200 3.500 
    613900 Ugovorene usluge 4.500 5.000 5.700 
    613000 Izdaci za materijal i usluge 71.300 89.900 90.600 
              
  1090 614113 Grantovi Republici Srpskoj 3.000 4.000 3.000 
  0820 614121 Dani opštine i ostali opštinski jubileji 2.000 3.000 6.500 
  0820 614121 Manifestacija Pračansko ljeto 13.000 13.000 13.500 
  0820 614121 Ostale kulturne aktivnosti 1.000 2.000 2.500 
    614100 Grantovi drugim nivoima 19.000 22.000 25.500 
  1090 614221 Novčane pomoći  3.000 4.000 5.000 
  1090 614239 Ostali grantovi pojedincima 5.000 6.000 10.000 
   614200 Grantovi pojedincima 8.000 10.000 15.000 
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  0160 614311 Crveni krst Opštine Pale  1.000 1.200 1.300 
  0321 614311 Dobrovoljno vatrogasno društvo Prača 2.400 2.600 2.700 
  0160 614311 Vjerske zajednice 1.000 1.000 1.200 
  0160 614311 Istina 500 600 700 
  0160 614311 KK Mai Prača 2.000 2.100 2.200 
  0160 614311 KUD Rasim Imširović  1.000 1.500 2.000 
  0160 614311 LD Kriva Draga 1.000 1.500 2.000 
  0160 614311 LD Rasoha Prača 1.000 1.500 2.000 
  0160 614311 HO Merhamet 1.000 1.200 1.500 
  0160 614311 Ribolovno društvo 1.000 1.300 1.400 
  0160 614311 Udruženje žena za ruralni razvoj 1.000 1.500 2.000 
  0160 614311 UDB Armije BiH 2.000 3.000 3.500 
  0160 614311 UG ljubitelji prirode "Palić" Prača 1.000 1.500 2.000 
  0160 614311 UG penzionera Opštine Pale 800 2.000 2.500 
  0810 614311 NK Jahorina Prača 2.500 3.000 3.500 
  0820 614311 Patriotska liga 800 1.200 1.500 
  0160 614311 Fondacija istina za Goražde BPK 1.000 0 0 
    614310 Grantovi neprofitnim organizacijama 21.000 26.700 32.000 
        
  0160 614321 Udruženje Prijatelji djece OŠ "Prača" 1.000 2.000 3.000 
  0160 614323 Udruženje mladih Opštine Pale 2.000 3.000 3.500 
    614320 Grantovi neprofitnim organizacijama 3.000 5.000 6.500 
           
  0621 614411 JU Dom zdravlja Prača 4.420 5.000 6.000 
  0831 614411 JP Kulturno-informativni centar Prača 85.000 90.000 80.000 
    614400 Subvencije Javnim preduzećima 89.420 95.000 86.000 
    614000 Svega tekući grantovi 140.420 158.700 165.000 
        
    SVEGA RAZDIO 113: 523.720 568.600 583.600 
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11 114   OPŠTINSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE (3 uposlena) 
    POSLOVE, OBNOVU I RAZVOJ I PROSTORNO UREĐENJE    
        
  0111 611100 Bruto plate i naknade 63.000 65.000 67.000 
  0111 611200 Naknade troškova zaposlenih 11.000 12.000 13.000 
  0111 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 74.000 77.000 80.000 
              
  0111 612111 Doprinos poslodavca 8.500 9.500 10.000 
  0111 612000 Doprinos poslodavca 8.500 9.500 10.000 
              
  0111 613100 Putni troškovi 200 300 400 
           
  0111 613211 Izdaci za električnu energiju 10.000 12.000 13.000 
  0640 613211 Izdaci za uličnu rasvjetu 14.000 16.000 18.000 
  0133 613214 Izdaci za nabavku uglja 3.100 5.000 6.000 
    613200 Izdaci za energiju 27.100 33.000 37.000 
           
  0111 613411 Izdaci za obrasce i papir 500 1.000 1.500 
  0111 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 500 1.000 1.500 
  0111 613417 Izdaci za kancelarijski materijal 100 300 500 
  0111 613491 Izdaci za sitan inventar 100 300 500 
    613400 Nabavka materijala 1.200 2.600 4.000 
        
  0111 613922 Izdaci za stručna glasila i literaturu 700 1.000 1.200 
  0111 613971 Izdaci za rad komisije za tehnički prijem objekata 7.000 8.000 9.000 
  0111 613900 Ugovorene usluge 7.700 9.000 10.200 
    613000 Izdaci za materijal i usluge 36.200 44.900 51.600 
        

 



        Број 3 – страна 530                                                                 06. ф
ебруар/вељ

ача 2018. 

        
        
        
        
Ra- 
zd- 
io 

Kod 
pot. 
jed. 

Funkci- 
onalni 

kod 

Ekono-
mski 
kod 

O p i s 
Budžet 

za 
2018. 

Plan za naredne 
Dvije godine 

2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
  0161 614411 JKP Prača 5.000 5.500 6.000 
    614400 Subvencije javnim preduzećima 5.000 5.500 6.000 
   614000 Tekući transferi 5.000 5.500 6.000 
        
  0621 615117 zimsko i ljetno održavanje puteva 20.000 50.000 45.000 
  0621 615117 sanacija lokalnih puteva 40.000 65.500 60.000 
  0621 615117 kanalizaciona mreža 50.000 60.000 20.000 
  0621 615117 održavanje javne rasvjete 3.000 5.000 6.000 
  0621 615117 sanacija posljedica od elementarne nepogode 10.000 12.000 15.000 
  0621 615117 sufinansiranje projekata  MZ-a sa UNDP 15.000 30.000 57.000 
  0621 615117 ostali objekti 62.000 69.700 80.000 
   615100 Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama 200.000 292.200 283.000 
           
  0621 615221 numerisanje objekata na području MZ Prača i Hrenovica 9.000 0 0 
  0621 615221 sufinansiranje projekata za socijalno ugrožene porodice 20.000 15.000 26.750 
   615200 Kapitalni grantovi pojedincima 29.000 15.000 26.750 
   615000 Kapitalni grantovi 229.000 307.200 309.750 
        
    SVEGA RAZDIO 114: 352.700 444.100 457.350 
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11 115   OPŠTINSKA SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU    
        
  0220 611100 Bruto plate i naknade  53.000 55.000 57.000 
  0220 611200 Naknade troškova zaposlenih 13.000 14.500 20.000 
  0220 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 66.000 69.500 77.000 
              
  0220 612111 Doprinos poslodavca 7.000 8.000 9.000 
  0220 612000 Doprinos poslodavca 7.000 8.000 9.000 
            
  0220 613100 Putni troškovi 100 200 500 
           
  0220 613411 Izdaci za obrasce i papir 100 200 500 
  0220 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 100 300 400 
  0220 613417 Kancelarijski materijal 100 200 300 
  0220 613481 Izdaci za uniformu 2.000 2.200 2.600 
  0220 613400 Nabavka materijala 2.300 2.900 3.800 
   613000 Izdaci za materijal i usluge 2.400 3.100 4.300 
        
  0220 614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode 11.100 12.000 13.300 
  0220 614200 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode 11.100 12.000 13.300 
        
    SVEGA RAZDIO 115: 86.500 92.600 103.100 
        
    SVEGA RAZDIO 11: 1.144.000 1.312.500 1.329.700 
        
    UKUPNI IZDACI: 1.200.000 1.364.700 1.384.200 
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Član 4. 
   

Sredstva tekuće rezerve u iznosu 
od 2.000,00 KM predviđena su za finan-
siranje hitnih i nepredviđenih izdataka 
koji se pojave u toku 2018 godine. 
 

Odluku o rasporedu budžetske 
rezerve donosi opštinski načelnik u skla-
du sa Zakonom o budžetima Federacije 
Bosne i Hercegovin ("Službene novine 
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 
102/13,  9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 
i 104/16) i obavezan je kvartalno izvjes-
iti Opštinsko vijeće. 
 

Član 5. 
 

Ovaj Budžet stupa na snagu dan-
om objavljivanja u "Službenim novinama 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", 
a važi za fiskalnu 2018. godinu. 
 
Broj:02-14-152/17           PREDSJEDAVAJUĆI 
29.12.2017.godine          OPŠTINSKOG VIJEĆA 
         P r a č a                              Almin Ćutuk,s.r. 
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На основу члана 7. става 2. Зако-
на о буџетима у Федерацији Босне и 
Херцеговине (“Службене новине Фе-
дерације Босне и Херцеговине”, број: 
102/13, 9/14, 13/14 и 8/15, 91/15 и 
102/15), члана 13. Закона о принципи-
ма локалне самоуправе у Федерацији 
БиХ („Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 49/06 и 51/09) и члана 24. 
Статута Општине Пале (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13), 
Општинско вијеће Општине Пале,  на 
својој XI редовној сједници, одржаној 
дана 29.12.2017. године, д о н о с и:                                                                                                                                                
        
                                                                                                                                                    

       06. фебруар/вељача 2018. 
                                                 
                                                                   

О Д Л У К У 
о извршењу Буџета 

 Општине Пале за 2018. годину 
 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овом се Одлуком уређује струк-

тура Буџета Општине Пале за 2018. го-
дину (у даљем тексту: Буџет), начин 
његовог извршавања, управљање при-
ходима и примицима те расходима и 
издацима, приоритети плаћања, фи-
нансијско извјештавање, ревизија и ко-
нтрола, задуживање и гаранције, овла-
штења Општинског начелника, те  пр-
ава и обавезе корисника буџетских ср-
едстава у извршењу Буџета и друга 
питања везана за извршавање Буџета. 
 

Члан 2. 
(Појам) 

 
Буџет је акт којим се утврђује 

план финансијских активности Опш-
тине, а обухвата пројекцију годишњих 
прихода и примитака те утврђени из-
нос расхода и издатака и других пла-
ћања Општине Пале, који доноси Оп-
штинско вијеће општине Пале. 

Буџет се односи и важи за фис-
калну 2018. годину (у даљем тексту: 
фискална година). 

Фискална година почиње 1. ја-
нуара, а завршава 31. децембра 2018. 
године. 

Свака измјена и допуна Буџета 
врши се по истом поступку који се 
примјењује код усвајања Буџета. 
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II - СТРУКТУРА БУЏЕТА 
 

Члан 3. 
(Структура Буџета) 

 
Буџет се састоји од Општег и 

Посебног дијела. 
Општи дио Буџета састоји се од 

рачуна прихода и расхода.  
Посебни дио садржи детаљан 

план расхода и издатака по буџетским 
корисницима и врсти издатака развр-
станих по економској и фондовској кл-
асификацији, те збирног прегледа бу-
џетских издатака по функционалној 
класифкацији. 

У билансу прихода, примитака, 
расхода и издатака исказују се порезни 
и непорезни приходи, текући и капи-
тални грантови, капитални примици 
и издаци за финансирање јавних рас-
хода на подручју општине Пале утврђ-
ени Законом и другим општим актима. 
 

Члан 4. 
(Буџетски корисници) 

 
 Буџетом се обезбјеђују средства 
буџетским корисницима који су у по-
себном дијелу Буџета одређени као 
носиоци средстава на појединим раз-
дјелима и позицијама. Буџетски корис-
ници Општине Пале Прача су: 
 

 • Јединствени орган управе  
 • Општинско вијеће  
 

Члан 5. 
(Евиденција) 

 
Трансакције свих прихода и пр-

имитака, расхода и издатака и послов-
не активности из Буџета евидентирају 
се у Главној и помоћним књигама тре-
зора. 
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Члан 6. 
(Трезор) 

 
Служба за привреду, друштве-

не дјелатности, буџет, финансије је ов-
лаштена да обавља сљедеће послове: 
управљање  новчаним средствима, уп-
рављање рачунима отвореним код ба-
нака, вођење ЈРТ Општине, предвиђа-
ње новчаних токова, управљање пла-
ћањима, управљање рачуноводством и 
одржавање система рачуноводства и 
извјештавања, финансијско обавјешта-
вање, вођење евиденције за укупан дуг 
и урављање дугом, администрација 
домаћих и иностраних грантова и дру-
го. Општински начелник на приједлог 
Службе за привреду и финансије до-
носи правилнике, процедуре и упутст-
ва, инструкције и рачуноводствену ме-
тодологију ради обезбјеђења јединств-
еног поступања свих буџетских корис-
ника у извршавању Буџета у систему 
трезора. 
 

Члан 7. 
(Уплата и одговорност  

за прикупљање прихода) 
 
  Сви јавни приходи и примици 
Буџета, укључујући и приходе које ко-
рисници Буџета остварују  обављањем 
основне дјелатности, уплаћују се на де-
позитни рачун Општине Пале и иска-
зују по врстама, односно изворима из 
којих потичу.  
 Платни промет се врши путем 
јединственог рачуна тезора Општине 
Пале, односно путем депозитног и ви-
ше трансакцијских рачуна отворених 
код овлаштених организација платног 
промета.  
 Буџетски корисници одговорни 
су за благовремену наплату потражи- 
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вања по основу властитих прихода, на-
кнада, као и подузимање свих мјера за 
њихову реализацију.        
 Потраживања прихода настала 
на темељу уговора, као и друга потра-
живања прихода може отписати или 
измијенити Општинско вијеће на ос-
нову приједлога општинског начелни-
ка. 
 

Члан 8. 
(Непланирана и намјенска средства) 

 
  Донације, грантови и намјенс-
ки трансфери уплаћени на депозитни 
рачун Општине, који нису планирани 
у Буџету општине Пале усмјеравају се 
у Буџет за текућу фискалну годину на 
основу одлуке Општинског вијећа (од-
лука о повећању прихода и распореду 
расхода) и постају сатавни дио Буџета. 
 

Члан 9. 
(Поврат више или погрешно 

уплаћених средстава) 
 
 Поврат погрешно или више уп-
лаћених јавних прихода у текућој год-
ини врши се са рачуна јавних прихода 
(депозитног рачуна), а поврат прихода 
који нису уплаћени у текућој години 
врши се са трансакцијских рачуна Оп-
штине, у складу са одредбама Правил-
ника о начину уплате јавних прихода 
Буџета и ванбуџетских фондова на 
територији ФБиХ („Службене новине 
ФБиХ“ број 35/13, 43/13, 63/13, 93/13, 
103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 
65/14).  Рјешење о поврату погрешно 
или више уплаћених јавних прихода 
доноси општински начелник на прије-
длог Службе за привреду и финансије. 
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III - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 10. 
(Средства за буџетске кориснике) 

    
Средства Буџета осигуравају се 

буџетским корисницима (у даљем те-
ксту: корисници) који су у посебном 
дијелу Буџета одређени за носиоце 
средстава на појединим позицијама. 

Корисници буџетских средста-
ва користе средства само за намјене ко-
је су одређене Буџетом и то до висине 
утврђене у његовом Посебном дијелу. 
          Буџетски корисници одговорни 
су за законито, намјенско, ефикасно и 
економично располагање буџетским 
средствима.             
 Корисници су обавезни да при-
ликом уговрања обавеза воде рачуна о 
планираној динамици реализације оп-
штинских програма и ликвидним мог-
ућностима Буџета. 
 

Члан 11. 
(Приоритети извршења Буџета) 

        
 Буџет се извршава у складу са 
његовим ликвидним могућностима по 
сљедећим приоритетима: 
 

- Плаћање обавеза по судским пре-
судама  

- Плаћање обавеза по основу плата, 
доприноса и накнада упосленим и 
вијећницима  

- Плаћања по основу расхода за ма-
теријал и услуге и измирење обаве-
за из претходног периода  до виси-
не планираног у Буџету 

- Плаћање за издатке по основу наб-
авке основних средстава 

- Текући грантови  
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- Капитални грантови 
- Остало 
 

Члан 12. 
(Јавне набавке) 

 
Поступак набавке роба, радова, 

сталних средстава и вршења услуга вр-
шиће се у складу са Законом о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, 
бр. 39/14) и у складу са Правилником 
о јавним набавкама у Општини Пале 
Прача. 
 

Члан 13 
(Текућа резерва) 

 
  Средства текуће резерве корис-
те се за непредвиђене  намјене за које у 
Буџету нису планирана средства или 
за намјене за које се током године пок-
аже да за њих нису планирана довољ-
на средства.           

Средства текуће резерве могу 
износити највише до 3% планираних 
прихода без намјенских прихода, влас-
титих прихода буџетских корисника и 
без примитака.         

Кориштење средстава текуће 
резерве одобрава општински начелн-
ик доношењем одлуке  и о томе полу-
годишње и годишње извјештава Опш-
тинско вијеће.         

Служба за привреду и финан-
сије обавезна је мјесечно извјештавати 
општинског начелника о кориштењу 
средстава текуће резерве.          
 

Члан 14 
(Прерасподјела средстава) 

 
Расходи који захтијевају преко-

рачење појединих ставки могу се у из-
узетним случајевима подмирити из ср-
едстава Буџета. 
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Општински начелник на прије-

длог службе за привреду и финансије 
уз предходну сагласност буџетског ко-
рисника може донијети Одлуку о пре-
структурирању расхода највише до 
10% укупно одобрених расхода и изда-
така за тог буџетског корисника. Обим 
и врсте расхода за прерасподјелу опш-
тински начелник утврђује посебном 
одлуком која постаје саставни дио Бу-
џета. У оквиру одобреног Буџета пре-
расподјела средстава унутар буџетског 
корисника за исте категорије (групе 
расхода) неограничено је дозвољена.  
 

Члан 15. 
(Јединствени рачун трезора) 

 
Платни промет ће се вршити по 

принципу трезорског пословања пут-
ем јединственог рачуна трезора - ЈРТ. 

ЈРТ има више подрачуна (депо-
зитни, трансакцијски и намјенски) от-
ворених на основу уговора са банкама.  

Потписници налога платних 
трансакција су овлаштена лица чији 
потписи су депоновани код одабраних 
банака.  

Са ЈРТ се не може исплатити 
ниједан издатак уколико није одобрен 
Буџетом. 
 

Члан 16. 
(Обустава извршавања расхода) 

 
У колико у току године због на-

станка нових обавеза дође до повећа-
ња расхода и издатака или се смање 
приходи и примици, општински наче-
лник може на приједлог Службе за пр-
ивреду и финансије донијети одлуку о 
обустављању извршавања појединих 
расхода или издатака у трајању од 45 
дана.  
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Мјерама привременог обустав-
љања извршења Буџета општински 
начелник може 
- зауставити преузимање обавеза  
- предложити продужење уговорен-

их рокова плаћања  
- зауставити прерасподјелу средста-

ва потребних ради преузимања об-
авеза  

- кориговати трансфере за све буџе-
тске кориснике у складу са процен-
том смањења текућих прихода у 
односу на план Буџета.  

 
Уколико се за вријеме провође-

ња мјера из става 1. овог члана Буџет 
не може уравнотежити, покреће се по-
ступак измјена и допуна Буџета – реб-
аланс, најкасније у року од 15 дана пр-
ије истека рока за привремену обуста-
ву извршавања Буџета. 
 
 
IV - РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА 
 

Члан 17. 
(Расподјела средстава) 

 
Расходи и издаци буџетских ко-

рисника који се финансирају из одре-
ђених планираних грантова реализо-
ваће се у складу са динамиком прили-
ва тих средстава и процентом учешћа 
у истим.  

Активности које за собом носе 
трошење буџетских средстава уз наст-
анак дужничко повјерилачких односа 
не могу бити покренуте без мишљења 
Службе за привреду финансије и саг-
ласности  начелника. Стварање обаве-
за на терет планираних позиција Буџ-
ета може се вршити тек након што сл-
ужба за привреду и финаније одобри 
и изда наруџбеницу која представља 
резервацију средстава у Буџету.  
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Намјенске дознаке средстава од 
других нивоа власти или дознаке из 
иностранства уплаћене на ЈРТ троши-
ће се у складу са потписаним споразу-
мима са даваоцима средстава. 

У случају недовољног прилива 
изворних прихода и примитака за фи-
нансирање текућих издатака, привре-
мено се могу користити и приливи од 
намјенских средстава, с тим да се њих-
ов поврат изврши најкасније до краја 
фискалне године или до реализације 
пројекта за који су средства намијење-
на. О привременом кориштењу ових 
средстава одлучује општински начелник. 
 

Члан 18. 
(Средства за рад Општинског вијећа) 
 

Средства утврђена за исплату 
накнада за рад у Општинском вијећу 
исплаћују се на основу одлуке коју до-
носи Општинско вијеће. 
 

Члан 19. 
(Плате и накнаде запослених) 

 
 Средства утврђена у Буџету за 
исплату плата и накнада трошкова за-
послених (економски код 611 100, 611 
200, 612 000) исплаћиваће се у складу 
са интерним Правилником о платама, 
Одлуком о утврђивању плате функци-
онера које бира или именује Општинс-
ко вијеће и Одлуком о утврђивању пл-
ате општниског начелника, утврђеном 
основицом за плате у износу од 360,00 
КМ и осталим материјалним правима 
запослених по важећим прописима за 
државне службенике и намјештенике 
органа управе ФБиХ. 
 

Члан 20. 
(Издаци за материјал и услуге) 

 
 Средства утврђена у Буџету за  



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
исплату трошкова набавке материјала 
и услуга (економски код 613000) распо-
ређују се и исплаћују по одобрењу 
закључком општинског начелника, а у 
складу са члановима 12. и 17. ове Одл-
уке према Буџетом утврђеним намје-
нама.            
 Накнаде за путне трошкове и 
дневнице које настају у вези са службе-
ним путовањима утврђени су Уредбом 
о накнадама за путне трошкове и ва-
жећим интерним Правилником о пут-
ним трошковима. 
 

Члан 21. 
(Текући грантови) 

 
Средства утврђена на економс-

ком коду 614121 „Обиљежавање Дана 
општине и остали општински јубиле-
ји” распоређују се у складу са крите-
ријима утврђеним Програмом обиље-
жавања Дана општине и остали опш-
тински јубилеји на приједлог Органи-
зационог одбора на кориснике на ос-
нову усвојене одлуке Општинског ви-
јећа о критеријима и процедурама за 
обиљежавање,  проглашавање и фина-
нсирање значајних манифестација и 
манифестација од општег интереса на 
подручју општине Пале. 

Средства утврђена на економ-
ском коду 614121 „Манифестација Пр-
ачанско љето”  која ће се у назначеним 
износима доставити организационом 
одбору у вријеме одржавања манифес-
тација, а на основу достављеног  проје-
кта и предрачуна  надлежној  служби, 
као и за остала средства за културу. 

Средства за културу из ставова 
1. и 2. овог члана исплаћиваће се на ос-
нову закључка општинског начелника, 
у складу са приливом средстава у Буџ-
ету. 
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Предсједник организационог 

одбора обавезан је по окончању про-
јеката и реализацији одобрених сред-
става доставити надлежној општинској 
служби наративни и фонансијски изв-
јештај о намјенском утрошку буџетск-
их средстава са одговарајућом финан-
сијском документацијом а, најкасније 
по окончању буџетске године, однос-
но до 31. јануара наредне године, у 
форми чији облик и садржај утврди 
надлежна служба. 
 

Члан 22. 
(Текући грантови) 

 
  Средства утврђена у Буџету ек-
ономски код 614200 - Грантови поједи-
нцима распоређују се корисницима на 
основу одобрења начелника Општине, 
а на основу појединачних захтјева. 
 Трансфери за посебне намјене – 
елементарне непогоде реализоваће се 
на приједлог службе за ЦЗ, а у складу 
са Законом о заштити и спашавању 
људи и материјалних добара од при-
родних и других несрећа („Службене 
новине ФБиХ”, број: 39/03), на основу 
Плана кориштења средстава посебне 
накнаде за заштиту и спашавање за 
2018. иодину, који доноси Општински 
штаб цивилне заштите и Одлуке о ус-
ловима и начину кориштења средста-
ва по основу посебне накнаде за зашт-
иту од приридних и других несрећа 
(„Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 46/05 и 61/07). 

Одговорност за намјенско тро-
шење средстава из става 2. овог члана 
сноси надлежна служба. 
 

Члан 23. 
(Текући трансфери) 

 
Средства утврђена у раздјелу  
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11, потрошачка јединица 113,  економ-
ски код 614300 “Текући трансфери 
непрофитним организацијама” распо-
редиће се на основу утврђених крите-
рија за расподјелу средстава за рад уд-
ружења грађана и др. невладиних не-
профитних организација регистрован-
их на подручју општине Пале, које ус-
воји општински начелник, а на основу 
јавног позива који се расписује током 
године.  

Средства из става 1. овог члана 
дозначаваће се корисницима на прије-
длог Службе за привреду, друштвене 
дјелатности, буџет, финансије, борач-
ко-инвалидску и социјалну заштиту и 
општу управу, а на основу закључка 
општинског начелника, у складу са 
приливом средстава у Буџету. 

Средства из става 1. овог члана 
могу се реализовати једнократно, мје-
сечно или тромјесечно, у једнаким ра-
тама, зависно од динамике прилива 
буџетских  средстава.  

Корисници гранта обавезни су 
по окончању пројеката и реализацији 
одобрених средстава доставити надле-
жној општинској служби наративни и 
фонансијски извјештај о намјенском 
утрошку буџетских средстава, са од-
говарајућом финансијском документа-
цијом, а најкасније по окончању буџ-
етске године, односно до 31. јануара 
наредне године. 
 Корисници средстава који нису 
оправдали утрошак дозначених сред-
става у 2018. години не могу бити ко-
рисници средстава у Буџету за 2018. 
годину. 

Извјештај о утрошку средстава 
корисници достављају служби у окви-
ру које су предметна средства плани-
рана, у форми чији облик и садржај 
утврди надлежна служба. 
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Члан 24. 

(Субвенције приватним 
подузетницима и предузећима) 

 
 Распоред средстава на економс-
ком коду 614400 - субвенције јавним 
субјектима и установама, вршиће се на 
основу одобрења начелника Општине 
на основу конкретних захтјева. 

Средства из става 1. овог члана 
исплаћиваће се корисницима на при-
једлог Службе за привреду, друштвене 
дјелатности, буџет, финансије, борач-
ко-инвалидску и социјалну заштиту и 
општу управу, а на основу закључка 
општинског начелника мјесечно, пре-
носом средстава на рачуне корисника, 
у једнаким ратама, зависно од динами-
ке прилива буџетских  средстава.  

Корисници средстава обавезни 
су по окончању и реализацији одоб-
рених средстава доставити надлежној 
општинској служби наративни и фин-
ансијски извјештај о намјенском утро-
шку буџетских средстава, у форми ко-
ју одреди служба, са одговарајућом 
финансијском документацијом, а нај-
касније по окончању буџетске године, 
односно до 31. јануара наредне годи-
не. 

Корисници буџетских средста-
ва који нису адекватно и у утврђрном 
року оправдали кориштена средства 
из предходне године, не могу бити ко-
рисници средстава Буџета Општине за 
наредне године. 
 

Члан 25. 
(Капитални грантови) 

 
           Средства на економском коду 
615 000 - капитални грантови другим 
нивоима власти, капитални грантови 
појединцима и капитални грантови  
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непрофитним организацијама и јавн-
им субјектима, капитални грантови у 
изградњу и санацију објеката инфра-
структуре распоредиће се на основу 
уговора или споразума, и конкретних 
појединачних захтјева, односно достав-
љених фактура или ситуација уз саг-
ласност општинског начелника у скла-
ду са Буџетом утврђеним намјенама и 
корисницима и у складу са чланом 12. 
ове Одлуке.         
  Службе на чијем су раздјелу 
планирани капитални грантови над-
лежне су за израду уговора са корис-
ницима и праћење намјенског утрош-
ка истих. 
 

Члан 26. 
(Капитални издаци) 

 
           Средства утврђена Буџетом еко-
номски код 821000 - Капитални издаци 
реализују се по одобрењу начелника 
уз примјену закона о јавним набавкама 
БиХ („Службени гласник БиХ”, број 
39/14). 
 

Члан 27. 
(Правоснажна судска рјешења  

и поврати) 
 

Средства утврђена Буџетом еко-
номски код 614811 „Накнада за  поврат 
више уплаћених, погрешно уплаћених 
средстава” извршаваће се на основу 
рјешења која доносе  надлежне службе 
и закључака општинског начелника. 
 Средства за извршење правос-
нажних судских рјешења на терет сре-
дстава Буџета се врше у складу са зако-
ном о извршном поступку ФБиХ („Сл-
ужнене новине ФБиХ“, број: 32/03, 
52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 74/11, 
35/12) те ће се провести у висини пре- 
двиђеној на позицији 614800 - Остали 
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поврати у складу са редослиједом из-
вршавања. 
 
 
V- ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ  
 

Члан 28. 
(Извјештаји о извршењу Буџета) 

 
 Служба за привреду и финан-
сије дужна је достављати мјесечне и 
кварталне извјештаје о реализацији 
Буџета и створеним обавезама надле-
жном министарству Кантона и изра-
дити годишњи обрачун буџета за пр-
едходну годину најкасније до краја 
фебруара текуће године и доставити 
га надлежним институцијама. 
  Начелник Општине путем Сл-
ужбе за привреду и финансије сачињ-
ава кварталне и годишњи извјештај о 
извршењу Буџета и доставља их Оп-
штинском вијећу на разматрање и ус-
вајање у складу са законом о Буџету и 
Пословником о раду Општинског ви-
јећа.  
 
 
VI - ЗАДУЖИВАЊЕ И ИНВЕСТИРАЊЕ 
 

Члан 29. 
(Стварање обавеза) 

 
  Општина Пале Прача може ств-
арати обавезе по основу задуживања у 
складу са Законом о буџетима у ФБиХ 
(“Службене новине ФБиХ”, број 
102/13, 09/14, 13/14) и Законом о дугу, 
задуживању и гаранцијама у ФБиХ 
(“Службене новине ФБиХ”, број 86/07,  
24/09, 45/10). 
 О висини задуживања и гаран-
цијама одлучује Општинско вијеће, а 
на приједлог општинског начелника.  
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 Овлашћује се општински наче-
лник да може давати јемства јавним 
предузећима и другим правним ли-
цима којима је оснивач Општинско ви-
јеће Пале у складу са одлукама Опш-
тинског вијећа, уз законска средства 
обезбијеђења за намирење јемства. 
 Уговоре о задуживању Буџета и 
издавању јамства потписује општинс-
ки начелник. 
 

Члан 30. 
(Сврхе задужења) 

 
 Општина Пале Прача се може 
задужиту у сљедеће сврхе: 
 

- за финансирање капиталних 
инверстиција и посебних прог-
рама одобрених од стране Оп-
штинског вијећа 

- за рефинансирање укупног или 
дијела неизмиреног дуга Опш-
тине 

- за финансирање буџетског де-
фицита 

 
 
VII - НАДЗОР И РАЧУНОВОДСТВО  
          БУЏЕТА 
 

Члан 31. 
(Рачуноводствена начела) 

 
  Буџетско рачуноводство засни-
ва се на рачуноводственим начелима 
тачности,  истинитости, поузданости, 
свеобухватности, правовремености, 
појединачном исказивању  пословних 
догађаја те на међународним стандар-
дима за јавни сектор. 
 

Члан 32. 
(Начела признавања прихода  

и расхода) 
 
  Сви приходи и примици, рас- 
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ходи и издаци исказују се у Буџету пр-
ема бруто принципу. Буџет мора бити 
уравнотежен тако да укупни приходи 
и примици покривају укупне расходе 
и издатке. 
  Приходи и примици се приз-
нају у периоду када су мјерљиви и ра-
сположиви, тј. када су уплаћени на ра-
чун Буџета (начело модифицираног 
настанка догађаја). 
  Расходи и издаци признају се у 
периоду када је обавеза настала.  
 

Члан 33. 
(Одговорност за стварање обавеза) 

 
 Налогодавац за утрошак средс-
тава утврђених у посебном дијелу Бу-
џета, тј. извршитељ Буџета је општин-
ски начелник, а у складу са важећим 
законским  прописима  динамиком  
прилива  средстава, утврђеним прио-
ритетима и овом Одлуком. 
  Предсједавајући Општинског 
вијећа, помоћници општинских служ-
би одговорни су за интерни  надзор, 
законито и намјенско трошење плани-
раних средстава датих у Посебном ди-
јелу Буџета, а помоћници начелника 
су одговорни и за обрачун, контролу и 
наплату прихода који спадају у њихо-
ву надлежност. 
  Корисницима није дозвољено 
да стварају обавезе, односно расходе 
или оптерећења буџетских позиција 
ако ти расходи или оптерећења буџ-
етских позиција нису одобрени у окв-
иру износа планираног за тог буџетск-
ог корисника.  
 Општински начелник путем 
Службе за привреду и финансије вр-
ши текућу контролу законитости утр-
ошка средстава буџетских корисника 
по висини и намјенама.  
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Члан 34. 
(Надзор и контрола извршавања 

Буџета) 
 
  Надзор над употребом и трош-
ењем буџетских средстава врши се пу-
тем интерне и екстерне ревизије. 
  Надзор над употребом буџет-
ских средстава односно реализацију 
буџетског плана врши Служба за при-
вреду и финансије.  
 Надзор рачуноводствених док-
умената буџетских корисника врши 
Служба за привреду и финансије. 
  Надзор над употребом буџетс-
ких средстава датих путем грантова 
поред надлежних служби могу да вр-
ше и надлежна тијела - комисије Опш-
тинског вијећа и извјештај о извршен-
ом надзору доставе Општинском вије-
ћу.  
 Реализацију буџетског плана 
анализира и прати Комисија за буџет 
и финансије и о томе извјештава Оп-
штинско вијеће. 
  Ревизију Буџета врши Уред за 
ревизију буџета у Федерацији БиХ у 
складу са законом.  
 
 
VIII - ФИСКАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
 

Члан 35. 
(Правила за јачање фискалне 

одговорности) 
 
 Приједлози одлука и других ак-
ата које доноси општински начелник 
или предлаже на доношење Општин-
ском вијећу морају садржавати процје-
ну финансијских ефеката на Буџет, 
као и мишљење општинског начелни-
ка ако он није предлагач наведених ак-
ата. 
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  Начелник Општине дужан је 
сваке године до 15. марта попунити 
изјаву о фискалној одговорности за 
претходну годину у којој је обављао 
послове руководиоца буџетског корис-
ника.  
 Руководиоци служби за управу 
су супотписници ове изјаве. 
  Уз изјаву се прилажу планови 
отклањања слабости и неправилности 
утврђених од надлежних органа, изв-
јештај о отклоњеним слабостима утвр-
ђеним у предходној години и миш-
љење Уреда за интерну ревизију о сис-
тему финансијског управљања и конт-
рола за области које су биле ревиди-
ране у претходној години. 
 
 
IX - ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ  
        БУЏЕТА  
 

Члан 36. 
(Објављивање докумената) 

 
 У циљу обавјештавања јавности 
о управљању јавним приходима, извје-
штаји о извршењу Буџета (годишњи и 
квартални), који се подносе Општин-
ском вијећу на усвајање, објављиваће 
се на службеној веб страници Општи-
не у року од 10 дана од њиховог доно-
шења. 
  Буџет и одлука о извршавању 
Буџета, одлука о измјенама и допуна-
ма Буџета, као и друге одлуке којима 
се врши измјена или допуна Буџета 
објављиваће се у „Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”  на нивоу главне групе у року 
од 10 дана од њиховог доношења. 
  Свако кориштење текућих ре-
зерви објављиваће се у  „Службеним 
новинама Босанско-подрињског кант- 



Број 3 – страна 542 
 
 
она Горажде” у року од 10 дана од до-
ношења одлуке. 
  Одлуке о дугу и задуживању 
објављиваће се у („Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”) у року од 10 дана од њиховог 
доношења. 
  
 
X-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
(Примјена подзаконских аката) 

 
  На сва питања која нису регу-
лисана овом Одлуком, а тичу се извр-
шавања, рачуноводства и ревизије Бу-
џета примјењиваће се одредбе важећ-
их закона. 
 

Члан 38. 
(Казнене одредбе) 

 
 Одговорно лице буџетског ко-
рисника, општински начелник, као и 
друго лице одговорно за Буџет Опш-
тине казниће се за кршење ове Одлуке 
сагласно са одредбама чланова 102. и 
103. Закона о буџетима у ФБиХ („Слу-
жбене новине ФБиХ, број 102/13, 
09/14, 13/14). 
 

Члан 39. 
(Ступање на снагу) 

 
  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења и биће објављена у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, а примјењива-
ће се за фискалну 2018. годину. 
   
Број:02-14-153/17     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
29.12.2017.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       П р а ч а                Алмин Ћутук,с.р. 
 

06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
165 

 

На основу члана 15. Закона о 
Буџетима у Федерацији Босне и Хер-
цеговине („Службене новине ФБиХ”, 
број: 102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15 и 
102/15) и члана 24. Статута Општине 
Пале („Службене новине Општине 
Пале”, број: 19/07, 11/08 и 6/13), Опш-
тинско вијеће  Општине Пале, на XI 
редовној сједници, одржаној дана 29. 
12.2017. године, донијело је: 
 
 

Буџетски календар  
Општине Пале за 2018. годину 

 
Буџетски календар је временс-

ки распоред активности потребних за 
припрему, планирање, усвајање, извр-
шење и мориторинг Буџета. Календар 
утврђује распоред активности у складу 
са успостављеним процедурама, пра-
вном регулативом и стандардима до-
бре праксе.  
(**Календар не укључује активности 
Општине према вишим нивоима вла-
сти, агенцијама или другим субјекти-
ма за које надлежене службе доносе св-
оје календарске активности у складу са 
процедурама и правном регулативом). 
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Табела 1. 

Период Активност Подактивност Носилац Рок 

Сваки 
мјесец 

Имплементација 
Буџета 

Трансфери средстава буџетским кор-
исницима и приматељима грантова 
врше се по захтјевима буџетских кор-
исника (усклађеним са динамиком 
прилива прихода) и у складу са Одлу-
ком о извршењу Буџета и закључ-
цима 

Служба за 
привреду, 
друштвене 

дјелатности, 
буџет, 

финансије 
(СФ) 

 
Стална 

активност 

Извјештавање 
 

Прималац буџетских средстава доста-
вља извјештаје о утрошку средстава 
по усаглашеном распореду извјешта-
вања (предуслов за слиједећи трансф-
ер) 

СФ 

 
Стална 

активност 

Дневни, мјесечни извјештаји о реали-
зацији прихода и расхода, обавеза и 
потраживања, стање жирорачуна  до-
стављају се начелнику на његов захт-
јев. 

СФ 

 
По 

потреби 

Квартални  извјештаји о извршењу 
Буџета достављају се начелнику (нај-
даље 40 дана након истека квартала) у 
складу са чланом 90. Закона о буџети-
ма у Федерацији БиХ („Службене но-
вине ФБиХ 102/13, 9/14, 13/14, 8/15) 

СФ 

 
Стална 

активност 

 

Контрола 

Комисија ОВ-а за буџет и финансије 
треба да прати у току 2018. године ре-
ализацију Буџета и да упознаје Општ-
инско вијеће у случају одступања од 
буџетских процедура (Одлуке о изв-
ршењу Буџета и Закона о Буџету), као 
и да доставља остале извјештаје по св-
ом програму рада. 

Комисија за 
буџет и 

финансије  
(КБФ) По 

потреби 
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Табела 2. 

Период Активност Подактивност Носилац Рок 

Јануар 
 

Имплементација 
Буџата 

Активности по табели број 1. 
 

  

Извјештавање Активности по табели број 1.   
Контрола Активности по табели број 1.   

Фебруар 
 

Припрема и 
доношење 

Буџета 
 

Успостављен План активности у 
МЗ-има на повећању укључености 
грађана у буџетски процес (програм 
едукације, анкете, округли столови 
и сл.) доступан јавности 

 
 
 

15.02.2018 
 
 

 Јавни интерес и методологија за ди-
стрибуцију грантова из Буџета обја-
вљени и доступни грађанима (опш-
тинска веб страница, огласна плоча, 
МЗ, НВО и сл.) 

Начелник 
 
 

 
 
 

 Достављање буџетским корисни-
цима буџетске инструкције број 1  
о начину и елементима израде 
документа оквирног Буџета (ДОБ) 

СФ 
 

15.02.2018. 
 

Имплементација 
Буџета 

Активности по табели број 1. 
 

  

 Извјештај (елаборат) Комисије за 
попис о извршеном попису 
достављен начелнику, начелник на 
основу записника доноси одлуке о 
усаглашавању стања и друге мјере 

Комисија за 
попис 

 

16.02.-
25.02.2018. 

 

 Усаглашавање стања општинске 
имовине са записником Комисије  
за попис и препоруке достављене 
начелнику и ОВ-у 

Комисија за 
попис 

 

20.02-
25.02.2018. 

Активности  по табели бр. 1 
Контрола Активности  по табели број 1.   

Март 

Имплементација 
Буџета Активности  по табели број 1.   

Извјештавање Активности по табели број 1.   
Контрола Активности по табели број 1.   

Април 
 

Припрема и 
доношење Буџета 

Достављање приоритета буџетских 
корисника за израду ДОБ-а 

Буџетски 
корисници 15.04.2018. 

Имплементација 
Буџета 

Јавни позив и методологија за фин-
ансирање капиталних пројекта из 
Буџета  

Начелник 19.04.-
10.05.2018. 

Извјештавање 

Извјештај о извршењу Буџета Опш-
тине Пале Прача за 2017. годину 
достављен начелнику општине и 
Општинском вијећу 

Начелник/С
Ф 30.04.2018. 

Контрола Активности по табели број 1.  24.04-
30.04.2018. 
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Мај 

Припрема и 
доношење 

Буџета 

Листа оцијењених нових капиталн-
их пројеката  (у складу са усвојеним 
критеријима) достављена начелнику 

Тим за 
капитално 
планирање 

29.05.2018. 

Имплементација 
Буџета Активности по табели број 1.   

Извјештавање Активности по табели број 1.   

Контрола 
Комисија ОВ-а за буџет и финансије 
подноси извјештај ОВ-у за први квартал 

Комисија за 
Буџет 29.05.2018. 

Активности по табели број 1.   

Јуни 

Припрема и 
доношење 

Буџета 

Активности по табели број 1. Начелник 30.06.2018. 
Припремање ДОБ-а и достављање 
начелнику СФ 15.06.2018. 

Имплементација 
Буџета 

Активности по табели број 1.   
Разматрање и усвајање ДОБ-а Начелник 30.06.2018. 

Извјештавање Активности по табели број 1.   
Контрола Активности по табели број 1.   

Јули 

Припрема и 
доношење 

Буџета 
 

Достављање буџетским корисници-
ма буџетске инструкције образац 
број 2. за израду захтјева буџетских 
корисника за средствима из Буџета 
за 2019. годину 

СФ 15.07.2018. 

 Објављивање јавног позива, смијер-
ница и формулара за финансирање 
пројеката и програма НВО, удруже-
ња (за Буџет наредне године) (оглас-
на плоча, медији,веб, итд.)   

  

Активности по табели број 1 
Имплементација 

Буџета Активности по табели број 1.   

Извјештавање Активности по табели број 1.   
Контрола Активности по табели број 1.   

Август 

Припрема и 
доношење 

Буџета 

Активности по табели број 1. 
Достављање буџетских захтјева за 
израду нацрта буџета за 2019. год. 

Буџетски 
корисници 15.08.2018. 

Имплементација 
Буџета Активности по табели број 1.   

Извјештавање 
Комисија ОВ-а за буџет и финансије 
подноси полугодишњи извјештај ОВ-у КБФ 30.08.2018. 

Активности по табели број 1. СФ 30.08.2018. 
Контрола Активности по табели број 1.   

Септе- 
мбар 

Припрема и 
доношење 

Буџета 

Прикупљени приједлози пројеката 
и програма спортских клубова, удр-
ужења из области културе и поједи-
наца, као и удружења младих оције-
њени, бодовани, рангирани и уврш-
тени за финансирање из Буџета на-
редне године 

СФ 31.11.2018. 
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Септе- 
мбар 

Имплементација 
Буџета 

Коначна оцијењена ранглиста проје-
ката и програма удружења младих за 
финансирање из Буџета наредне год. 
доступна јавности (удружења младих, 
удружења из области културе и спор-
та) уврштена у буџет за нередну год. 

СФ 31.12.2018. 

Консултације буџетских корисника 
и Службе за привреду у вези с дост-
ављеним захтијевима за израду нац-
рта буџета за 2019.  

Буџетски 
корисници  

- СФ 
15.09.2018. 

Извјештавање Активности по табели број 1.   
Контрола Активности по табели број 1.   

Октобар 
 

Припрема и 
доношење 

Буџета 

Активности по табели број 1.   
 Достављање нацрта буџета за 2019. 
годину начелнику Општине СФ 15.10.2018. 

Имплементација 
Буџета Активности по табели број 1.   

Извјештавање 
Комисија ОВ-а за буџет и финансије 
подноси извјештај за 3. квартал ОВ-у 

 31.10.2018. 

Активности по табели број 1.   
Контрола Активности по табели број 1.   

Новем- 
бар 

 

Припремање и 
доношење 

Буџета 

 Утврђивање и достављање нацрта 
буџета општине Пале за 2019. 
годину ОВ на усвајање 

Начелник 
 

01.-
05.11.2018. 

 Утврђивање и достављање одлуке о 
извшавању буџета за 2019. годину 
ОВ-у на усвајање 

 
Начелник 

01.-
05.11.2018. 

Имплемeнтацијa 
Буџета 

Усаглашен коначан приједлог и 
програм капиталних инвестиција 

Служба за 
геодетско-
имовинско 

правне послове 

30.11.2018. 

Извјештавање Активности по табели број 1. СФ  
Контрола Активности по табели број 1.   

Децем-
бар 

Припрема и 
доношење 

Буџета 

Приједлог буџета за 2019. годину и од-
луке о извршењу буџета за 2019.г. дос-
тављен начелнику, а начелник ОВ-у. 
ОВ усваја предложени буџет и одлуку 
о извршавању буџета до 31.12.2018.г. 

СФ 
Начелник 

Општинско 
вијеће 

 
20-

30.12.2018. 

Имплементација 
Буџета Активности по табели број 1.   

Извјештавање 

Формирана централна и појединачне 
пописне комисије за попис имовине, 
ствари, обавеза и потраживања, стање 
жирорачуна, благајне, итд.) 

Начелник 

30.11.2017. 

Контрола Активности по табели број 1.   
 
Број:02-14-154/17                                                                                    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.12.2017.године                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       П р а ч а                                                                                                             Амин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
брoj: 19/07, 11/08  и  6/13) и члана 83. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене  новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” брoj: 
04/08), Општинско вијеће, на својој XI 
редовној сједници, одржаној дана 29. 
12.2017.  године, у с в а ј а: 
 
 

ПРОГРАМ  РАДА 
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА ПАЛЕ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
Обрађивач: Служба  Општинског вијећа 
1. Рјешење о именовању Управног 

одбора ЈУ Дом здравља Прача 
Рок: март 2018. године 
Подносилац: Општински начелник 

2. Рјешење о именовању Управног 
одбора ЈКП „ Прача“ 
Рок: март 2018. године 
Подносилац: Општински начелник 

3. Рјешење о именовању Организаци-
оног одбора поводом 19. марта, Да-
на реинтеграције Праче у   ФБиХ  
Рок:  фебруар 2018. године  
Подосилац: Општински начелник 

4. Рјешење о именовању Организаци-
оног одбора поводом Дана отпора 
мјесне заједнице Прача 
Рок:  мај  2018. године 
Подосилац:  Општински начелник 

5. Рјешење о именовању Организаци-
оног одбора поводом културно-сп-
ортске манифестације “Прачанско 
љето 2018.” 
Рок:  јуни  2018. године 
Подосилац:  Општински начелник 

6. Рјешење о именовању Организаци- 
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оног одбора поводом 27. септемб-
ра, Дана Општине Пале и Дана ос-
лобођења МЗ Хреновица 
Рок:  јуни  2018. године 
Подосилац:  Општински начелник 

7. Рјешење о именовању Управног 
одбора ЈУ Дом здравља Прача 
Рок: јуни 2017. године 
Подносилац: Општински начелник 

8. Рјешење о именовању Управног 
одбора ЈКП „ Прача“ 
Рок: јуни 2018. године 
Подносилац: Општински начелник 

9. Програм рада Општинског вијећа 
Пале за 2018. Годину 
Рок:   децембар 2018. године 
Подосилац: Колегиј вијећа 

 
Обрађивач: Служба за привреду, др-
уштвене дјелатности, буџет, финан-
сије, борачко-инвалидску и социјал-
ну заштиту и општу управу 
 
1. Одлука о субвенционирању дијела 

трошкова за регистрацију обрта у 
2018. години 
Рок:  јануар  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

2. Одлука о стипендирању ученика 
који похађају средњу школу у шко-
лској 2017/18.  
Рок:  јануар  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

3. Закључак исплати једнократних 
новчаних  накнада за дјецу рођену 
у 2018. години  
Рок: јануар 2018. године 
Подносилац: општински начелник 

4. Извјештај о раду Службе за 2017. 
годину 
Рок:  јануар 2018. године 
Подносилац: општински начелник 

5. Извјештај о раду органа мјесних 
заједница за 2017. Годину 
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Рок:  јануар 2018. године 
Подносилац: општински начелник 

6. Извјештај о извршењу Буџета Оп-
штине за 2017. годину – Завршни 
рачун 
Рок: април  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

7. Информација о оствареним прихо-
дима и извршеним расходима Бу-
џета Општине Пале за период  јан-
уар - март 2018. године 
Рок:  мај  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

8. Информација о броју и структури 
незапослених 
Рок: јули  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

9. Информација о оствареним прихо-
дима и извршеним расходима Бу-
џета Општине Пале за период  јан-
уар – јуни 2018. године 
Рок: септембар  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

10. Информација о оствареним прихо-
дима и извршеним расходима Бу-
џета Општине Пале  за период јан-
уар - септембар  2018. године 
Рок: новембар 2018. године 
Подносилац: општински начелник 

11. Приједлог нацрта буџета Општи-
не Пале  за 2018. годину 
Рок: новембар 2018. године 
Подносилац: општински начелник 

12. Информација о ревизији борачко-
инвалидске заштите 
Рок: новембар  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

13. Приједлог    Буџета Општине Пале  
за 2019. Годину 
Рок: децембар  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

 
Обрађивач: Служба за геодетске, им-
овинско-правне послове, обнову и  
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развој  и просторно уређење 
  
1. Одлука о утврђивању просјечне 

цијене 1 м2 изграђеног стамбеног 
простора  за  2016. годину на подр-
учју општине Пале 
Рок: јануар  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

2. Одлука о утврђивању накнаде за 
додијељено грађевинско и остало 
земљиште друштвене својине, нак-
наде за кориштење осталог  грађе-
винског земљишта и накнаде за ко-
риштење изграђеног осталог  грађ-
евинског земљишта (ренте) на кој-
ем постоји право својине, за 2018. 
годину 
Рок: јануар  2018. године 
Подносилац: општински начелник 

3. Извјештај о раду Службе за 2017. 
годину 
Рок: јануар 2018. године 
Подносилац: општински начелник 

4. Информација о промету некретни-
на 
Рок: децембар 2018. године 
Подносилац:општински   начелник. 

5. Информација о оствареним прихо-
дима по основу комуналне накнаде 
у 2018. години 
Рок:  децембар 2018. године 
Подносилац: општински  начелник 

6. Информација о издатим урбанис-
тички сагласностима, одобрењима 
за грађење и употребним дозвола-
ма и приходима оствареним по ос-
нову истих у 2018. години  
Рок: децембар 2018. године 
Подносилац: општински  начелник 

 
Обрађивач: Служба за цивилну 
заштиту 
 
1. Извјештај о раду штаба - службе за  



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
цивилну заштиту за 2017. годину 
Рок: јануар 2018. године 
Подносилац: општински начелник 

2. Информација о природним и дру-
гим несрећама 
Рок: По потреби 
Подносилац: општински начелник 

3. Информација о противпожарној 
заштити 
Рок: по потреби 
Подносилац: општински начелник 

4. Информација о деминирању и 
НУС-у 
Рок: по потреби 
Подносилац: општински начелник 

 
Обрађивач: Организациони одбори 
које је именовало Општинско вијеће 
Општине Пале 
 
1. Информација Организационог од-

бора поводом 19. Марта, Дана реи-
нтеграције Праче у ФБиХ, о про-
веденим активностима и утрошку 
новчаних средстава из Буџета Оп-
штине 
Рок:  април  2018. године 
Подосилац: предсједник Одбора 

2. Информација Организационог од-
бора поводом Дана отпора мјесне 
заједнице Прача о проведеним ак-
тивностима и утрошку новчаних 
средстава из Буџета Општине 
Рок:  јули  2018. године 
Подосилац: оредсједник Одбора 

3. Информација Организационог од-
бора поводом  27. септембра, Дана 
Општине Пале и Дана ослобођења 
МЗ Хреновица, о проведеним акти-
вностима и утрошку новчаних сре-
дстава из Буџета Општине 
Рок:  октобар  2018. године 
Подосилац:  предсједник Одбора. 

4. Информација Организационог од- 
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бора поводом културно-спортске 
манифестације “Прачанско љето 
2018.”  о проведеним активностима 
и утрошку новчаних средстава из 
Буџета Општине 
Рок:  септембар 2018. године 
Подосилац: предсједник Одбора 

 
Обрађивач: ЈУ Дом здравља “ Прача”  
 
1. Извјештај о раду ЈУ Дом здравља 

“Прача” за 2017. годину и утрошку 
новчаних средстава из Буџета Оп-
штине и план активности за 2018. 
годину са исказаним потребним 
новчаним средствима,  
Рок: март 2018. године,  
Подносилац: директор.  

2. Информација о стању здравствене 
заштите људи у протеклом пери-
оду, на подручју Општине Пале,  
Рок: Јуни  2018. године,   
Подносилац: општински начелник. 

 
Обрађивач: ЈКП “Прача” 
 
1. Извјештај о раду предузећа за 2018. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2018. 
годину са исказаним потребним 
новчаним средствима 
Рок: март 2018. године 
Подносилац: директор 

2. Информација о пружању услуга 
одвоза смећа, водоснадбијевање, 
одржавању локалних путева и мје-
рама које треба подузети да би се 
те услуге побољшале 
Рок: мај 2018. године 
Подносилац: директор 

 
Обрађивач: ЈП Културно-информа-
тивни центар „Прача” 
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1. Извјештај о раду предузећа за 2017. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2018. 
годину са исказаним потребним 
новчаним средствима 
Рок: фебруар 2018.  Године 
Подносилац: директор 

 
Обрађивач: ЈУ ОШ „Прача”. 
 
2. Информацију о раду школе, усп-

јеху ученика и сл. за 2017. годину 
Рок: март  2018. године 
Подносилац: Директор ОШ 

 
Обрађивач: Полицијска станица Прача 
 
1. Информација о стању јавног  реда 

и мира и безбједности у 2017. годи-
ни, на подручју Општине Пале 
Рок: фебруар 2018. године 
Подносилац: Командир ПС 

 
Обрађивач: Удружење грађана демо-
билисаних бораца Општине Пале 
 
1. Извјештај о раду Удружења за 2017. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2018. го-
дину са исказаним потребним но-
вчаним средствима  
Рок: фубруар 2018. године 
Подносилац: предсједник и секре-
тар Удружења 

2. Информација о обиљежавању зна-
чајних датума, о стању  шехитлука, 
спомен-обиљежја и хаир-чесми и 
њиховом одржавању на простору 
општине Пале 
Рок: септембар  2018. године 
Подносилац: предсједник и секре-
тар Удружења 
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Обрађивач: Удружење пчелара “Зла-
тна долина” 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине 
Рок: 30 дана од дана додјеле 
Подносилац: предсједник Удружења 

 
Обрађивач: СРД “ТОПЛИК” Прача 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине 
Рок: 30 дана од дана додјеле 
Подносилац: предсједник Удружења 

 
Обрађивач: ФК “Јахорина” Прача 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине 
Рок: 30 дана од дана додјеле 
Подносилац: предсједник Удружења 

 
Обрађивач: Ловачко друштво “Др. 
Захид  Чаушевић”  
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине 
Рок: 30 дана од дана додјеле 
Подносилац: предсједник Удружења 

 
Обрађивач: Удружење грађана пен-
зионера “Пале” 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине 
Рок: 30 дана од дана додјеле 
Подносилац: предсједник Удружења 

 
Обрађивач: Удружење „Младих 
Општине Пале” 
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1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине 
Рок: 30 дана од дана додјеле 
Подносилац: предсједник Удружења 

 
Обрађивач: „Удружење жена за  
рурални развој Општине  Пале” 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине 
Рок: 30 дана од дана додјеле 
Подносилац: предсједник Удружења 

 
Обрађивач: Удружење „Љубитељи 
природе Палић”  Прача 
 
1. Извјештај о утрошку новчаних сре-

дстава уколико буду додијељена из 
Буџета Општине 
Рок: 30 дана од дана додјеле 
Подносилац: предсједник Удружења 

 
Поред наведених активности, 

Општинско вијеће ће на својим сједни-
цама доносити акте из своје надлежно-
сти, а за које се укаже потреба у току 
2018. године. 
 
Број:02-02-1-155/17    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
29.12.2017.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                  Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 34. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, брoj: 9/13), члана 24. 
Статута Општине Пале (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 19/07, 11/08 и 6/13), 
Општинско вијеће Пале, на својој XI 
редовној сједници, одржаној дана 29. 
12.2017. године,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о утврђивању вриједности бода 
комуналне накнаде за 2017. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком утврђује ври-

једност бода комуналне накнаде за 
2017. годину у висини од 0,05 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Комунална накнаде се неће об-
рачунавати за дијелове породично-ст-
амбених објеката који нису грађевин-
ски довршени. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-156/17    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.12.2017.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                  Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу, члана 24. и 72. Ста-
тута Општине Пале (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде” брo19/07, 11/08 и 6713) и члана 
81. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
брoj: 4/08), Општинско вијеће Општи-
не Пале, на својој XI  сједници, одржа-
ној дана 29.12.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о потврђивању резултата избора  

за  Савјете мјесних заједница 
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Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком потврђују ре-
зултати избора за Савјете мјесних заје-
дница Прача и Хреновица, одржаних 
дана 15.12.2017. године.  
 

Члан 2. 
  
  У Савјет мјесне заједнице 
Прача изабрани су: 
 
1. Друговац Неџад-------- предсједник, 
2. Шкуљ Мирела –------------ замјеница  

                                        предсједника, 
3. Радача Мунир--------------------- члан, 
4. Чоло Аднан -----–----------------- члан, 
5. Жиго Амер –----------------------- члан. 
  

Члан 3. 
  
 У  Савјет  мјесне заједнице Хре-
новица изабрани су: 
 
1. Ћутук Алмин –--------- предсједник, 
2. Имшировић Сабина –---- замјеница  

                                        предсједника, 
3. Црнчало Нисад –----------------- члан, 
4. Омеровић Џенита --------------- члан, 
5. Омеровић Сулејман –----------- члан. 
  

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:02-02-1-157/17     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.12.2017.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       П р а ч а                Алмин Ћутук,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на XI редовној сједници, одржа-
ној дана 29.12.2018. године, у с в а ј а: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Приједлога за израду 

Плана рада Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2018. годину 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком усваја  Прије-
длог за израду Плана рада  Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона  Гор-
ажде за 2018. годину, који је израдило 
Радно тијело за израду приједлога пр-
ограма рада Скупштине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, како сли-
једи:                            
 
1) Израда нацрта и пуштање у скуп-

штинску процедуру Закона о пла-
тама  и накнадама у органима вла-
сти Босанско-подрињског кантона 
Горажде 
 

Рок: март 2018. године 
 

Извјестиоци: Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, Минис-
тарство за финансије Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Мин-
истарство за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде 
 

2) Извјештај о стању и одржавању ре-
гионалног пута Горажде – Хрено-
вица са посебним акцентом за  ас-
валтирање оштећених дијелова пу- 
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та на цијелој дужини 
 

Рок:  март 2018. године 
 

Извјетиоци: Влада Босанско-подр-
ињског кантона Горажде и Мини-
старство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде 
 

3) Информација о анализи економск-
ог окружења, развој извозно орије-
нтисаног пословања, обезбјеђење 
инвестиција за продуктивно запо-
шљавање и обезбјеђење приступа 
тржиштима и активностима које се 
подузимају у циљу равномјерног 
развоја свих општина са подручја 
Кантона 
 

Рок:  март 2018. године 
 

Извјетиоци: Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Мини-
старство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, 
 

4) Израда и пуштање у скупштинску 
процедуру приједлога закона о фи-
нансирању општина у саставу Бос-
анско-подрињског кантона Гораж-
де из Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
 

Рок: април 2018. године 
 

Извјестиоци: Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Мини-
старство за финансије Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и  опш-
тинске службе за финансије Гораж-
де, Пале ФБиХ и Фоча ФБиХ 
 

5) Информација о стању ГСМ и фик-
сне мреже те сервисирању правних 
субјеката и грађана  услугама  БХ 
Телекома на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде са пос- 
ебним освртом на подручје општи- 
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не Пале ФБИХ 
 

Рок: април 2018. године 
 

Извјестиоци: Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, Мини-
старство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и ЈП 
„БХ ТЕЛЕКОМ“ Сарајево – Дире-
кција Горажде 
 

6) Информација о стању у области 
пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 
 

Рок: април 2018. године 
 

Извјестиоци: Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Мини-
старство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде 
 

7) Информација о сервисирању диги-
талним сигналом ФТВ, БХТ1 и РТВ 
БПК на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде са посебн-
им освртом на  подручје  општине 
Пале ФБИХ 
 

Рок: април 2018. године 
 

Извјестиоци: Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Мини-
старство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде 
 

8) Информација о анализи стања у 
области промета и комуникација 
са посебним освртом на иозградњу 
дионице магистралног пута Хрен-
овица - Горажде 
 

Рок:  мај 2018. године 
 

Извјетиоци: Влада Босанско-подр-
ињског кантона Горажде и Минис- 
тарство за привреду Босанско-под- 
рињског кантона Горажде 
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9) Информација о стању развоја и ун-
апређењу здравства 
 

Рок:  мај 2018. године 
 

Извјетиоци: Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Мини-
старство за рад, социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и из-
бјеглице 
 

10) Информација о оствареним фина-
нсијским ефектима додијељених 
концесија  на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде са 
посебним освртом на финансијске 
ефекте за општине Горажде, Пале 
ФБИХ и Фоча ФБИХ 
 

Рок: мај 2018. године 
 

Извјестиоци:  Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Мини-
старство за финансије Босанско-по-
дрињског кантона Горажде  
 

11) Информација о анализи стања у 
полицијским станицама ради оств-
арења права грађана из надлеж-
ности Министарства за унутрашње 
послове (издавање путних исправа, 
идентификационих докумената и 
сл.) 
 

Рок:  јуни 2018. године 
 

Извјетиоци: Влада Босанско-подр-
ињског кантона Горажде и Минис-
тарство за унутрашње послове Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де 
 

12) Информација о стању спорта на 
подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са посебним осврт-
ом на стање у фудбалу 
 

Рок:  јуни 2018. године 
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Извјетиоци: Влада Босанско-подр-
ињског кантона Горажде и Минис-
тарство за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт 
 

13) Информација о извршеним прива-
тизацијама на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде и по-
штивање уговора закљученим пов-
одом извршених приватизација 
 

Рок:  јуни 2018. године 
 

Извјетиоци: Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Мини-
старство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде 
 

14) Израда приједлога и пуштање у 
скупштинску процедуру Закона о 
измјенама и допунама Закона о 
шумама Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 
 

Рок: јули 2018. године 
 

Извјестиоци:  Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, Минис-
тарство за финансије Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Ми-
нистарство за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде 
 

15) Информација о стању високонапо-
нске мреже на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде са 
посебним освртом на дионицу да-
лековода од Подхрањена до Хре-
новице 
 

Рок: септембар 2018. године 
 

Извјестиоци: Влада Босанско-под-
рињског кантона К Горажде и ЈП 
“Електропривреда ФБиХ – Електр-
одистрибуција Горажде” 
 

16) Информација о стању водотока др- 
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уге категорије са мјерама за уна-
пређење стања 
 

Рок:  септембар 2018. године 
 

Извјетиоци: Влада Босанско-подр-
ињског кантона Горажде и Минис-
тарство за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде 
 

17) Информација о стању јавног прев-
оза са посебним освртом на повези-
вање Горажда и Општине Пале 
 

Рок:  септембар 2018. године 
 

Извјетиоци: Влада Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, Минист-
арство за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Мин-
истарство за образовање, младе, на-
уку, културу и спорт 

 
Члан 2. 

 
Овај Закључак ступа на снагу 

даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен  у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-158/17    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.12.2017.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА  
       П р а ч а               Алмин Ћутук,с.р.                        
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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 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XI редовној сједници, одржаној 
дана 29.12.2017. године,  д о н о с и: 
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З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Информације  

о издатим урбанистичким, 
грађевинским и употребним 

дозволама и приходима оствареним 
по основу истих у 2017. години 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале потврђује да је примило к 
знању Информацију о издатим урба-
нистичким, грађевинским и употреб-
ним дозволама и приходима остварен-
им по основу истих у 2017. години. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-159/17     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.12.2017.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА   
      П р а ч а                  Алмин Ћутук,с.р.     
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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 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XI редовној сједници, одржаној 
дана 29.2017. године,  д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Информације  

о промету некретнина на подручју 
Општине Пале у 2017. години 
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Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале потврђује да је примило к 
знању Информацију о промету некре-
тнина на подручју Општине Пале у 
2017. години. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-160/17   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.12.2017.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА          
       П р а ч а                  Ћутук Алмин,с.р.     
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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 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XI редовној сједници, одржаној 
дана 29.12.2017. године,  д о н о с и: 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

о примању к знању Информације  
о  оствареним приходима 

по основу комуналне накнаде  
за 2017. годину 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале потврђује да је примило к 
знању Информацију о оствареним пр-
иходима по основу комуналне накна- 
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де за 2017. годину. 
 

Члан 2. 
  
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-161/17    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.12.2017.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                  Ћутук Алмин,с.р.     
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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 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XI редовној сједници, одржаној 
дана 29.12.2017. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о ускраћивању пружања услуга  

из катастра некретнина 
Општине Пале 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале налаже Служби за геодет-
ске, имовинскоправне послове, обнову 
и развој и просторно уређење да свим 
власницима објеката као и других нек-
ретнина, који по било којем основу ни-
су измирили своје новчане обавезе пр-
ема Општини Пале ускрати пружање 
услуга из катастра некретнина (издав-
ање преписа посједовних листова, коп-
ија катастарских планова, извода из  



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
просторног плана, излазака геометра 
на терен, провођење промјена у катас-
тарском операту  и других  услуга које 
се пружају у катастру). 
 

Члан 2. 
 

Након што доставе доказ о из-
мирењу својих новчаних обавеза, лиц-
има се могу пружити тражене услуге. 
 

Члан 3. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-161-1/17 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.12.2017.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       П р а ч а                Алмин Ћутук,с.р.    
 

174 
 

На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XI редовној сједници, одржаној 
дана 29.2017. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Информације  

о стању пољопривреде на подручју 
Општине Пала у 2017. години 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале потврђује да је примило к  
знању Информацију о стању пољоп- 
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ривреде на подручју Општине Пале у 
2017. години. 

Члан 2. 
  
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“. 
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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 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XI редовној сједници, одржаној 
дана 29.2017. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о поставлању једног сијаличног 
мјеста уличне расвјете на улазу  

у двориште ОШ „Прача” 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прихвата захтјев ОШ „Пр-
ача” за освјетљење улаза у двориште 
школе, тако што ће да се постави једно 
сијалично мјесто уличне расвјете на 
улазу у двориште ОШ „Прача”. 

 
Члан 2. 

 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бос- 
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анско-подрињског кантона Горажде“. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” брoj: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
86. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (,,Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Општи-
не Пале, на својој XI редовној  сједни-
ци, одржаној дана 29.12.2017. године,   
у с в а ј а: 
 
 

П Р Е П О Р У К У 
о заузимању става поводом 

именовања члана ОИК 
 
 Овом се Препоруком указује 
Централној изборној комисији БиХ на 
проблем именовања трећег члана Оп-
штинске изборне комисије Пале. 
  Општина Пале  спада у општи-
не које имају мање од 1.000 бирача и 
до сада је било могуће именовати ОИК 
на тај начин што је у Упутству о утвр-
ђивању квалификација, броја и имено-
вању чланова изборне комисије основ-
не изборне јединице у БиХ, био проп-
исан  изузетак, тако да је члан ОИК 
могло бити лице са завршеним IV сте-
пеном стручне спреме и изборним ис-
куством. 
 Како Упутством о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у 
БиХ („Службене новине ФБиХ”, брoj:  
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64/17), овај изузетак није предвиђен, а 
на подручју општине Пале, тренутно 
нема лица која испуњавају све услове 
прописане чланом 2. Упутства, моли-
мо Вас да уважите ову Препоруку и да-
те сагласност на именовање за трећег 
члана Сиповић Едиба, досадашњег 
члана ОИК, Радача Мунира или Му-
лахасановић Фатиму, који су се при-
јавили на јавни оглас, имју ВСС, али 
немају изборно искуство. 
 У случају поновне процедуре за 
избор трећег члана ОИК, само би се 
губило на времену, јер трећег члана 
ОИК не би било могуће именовати, 
поготово што накнада за рад чланова 
ОИК у неизборном периоду износи 
75,00 КМ, те због тако ниске накнаде 
до сада није било заинтересованих са 
подручја других општина. 
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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 Опш-
тине Пале  (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 04/08),  Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој XI редовној сједници, 
одржаној дана 29.12.2017.г., д о н о с и : 
 
 

ОДЛУКУ 
о давању сагласности за продужење 

мандадта  в.д. директора Јавног 
стамбеног, комуналног, грађевинског 

и услужног предузећа “Прача” 
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Члан 1. 

 
  Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Управном одбору ЈКП ,,Прача” да 
до окончања конкурсне процедуре за 
именовање директора ЈКП ,,Прача” 
може извршити продужење в.д. доса-
дашњем вршиоцу функције в.д. дире-
ктора. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-165/17  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.12.2017.године       Ћутук Алмин,с.р.                    
     П р а ч а      
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На основу чланова 13. и 35. Зак-
она о принципима локалне самоупра-
ве у Федерацији Босне и Херцеговине 
(“Службене новине ФБиХ“ брoj: 49/06 
и 51/09), члана 19. тачка 2, 7. Статута 
Општине Фоча ФБиХ („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 8/08), Општинско вије-
ће Општине Фоча ФБиХ, на својој сјед-
ници, одржаној дана 24.12.2014. годи-
не, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ, УПРАВЉАЊУ, 
РАСПОЛАГАЊУ И КОРИШТЕЊУ 

СТАМБЕННОГ ФОНДА  
УЗ ПРИМЈЕНУ ПРИНЦИПА 

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 
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I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

 
Овом се Одлуком утврђују при-

нципи оснивања и располагања стам-
беним фондом на подручју општине 
Фоча ФБиХ (у даљем тексту: Општи-
на) којима се, примјеном принципа со-
цијалног становања, осигурава стамбе-
но збрињавање лица која нису у могу-
ћности ријешити своје стамбено пита-
ње по тржижним условима, уређују 
питања управљања, располагања и ко-
риштења тог стамбеног фонда те усло-
ви и начин остваривања права на соц-
ијално стамбено збрињавање на подр-
учју општине. 
 

Члан 2. 
(Принципи социјалног становања) 

 
1) Стамбеним збрињавањем примјен-

ом принципа социјалног станова-
ња, у смислу ове Одлуке, сматра се 
становање одговарајућег стандарда 
које се обезбјеђује лицима која из 
социјалних, економских и других 
разлога не могу да ријеше питање 
становања на задовољавајући нач-
ин примјеном постојећих тржижн-
их услова. 

2) Примјена принципа социјалног ст-
ановања подразумијева осигурање 
становања по цијени испод тржи-
шне за социјално угрожена домаћ-
инства или појединце, подизање 
квалитета живота корисника, сма-
њење социјалне сегрегације и диск-
риминације, допринос реализацији  
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социјално-економских политика и 
прописа усвојених на свим нивои-
ма власти, финансијску одрживост 
социјалних стамбених јединица и 
екомско јачање локалне заједнице. 

3) Надлежни општински органи оси-
гуравају примјену принципа соци-
јалног становања кроз доношење 
програма социјалног становања ко-
ји су примарно усмјерени на соци-
јално угрожене категорије станов-
ништва, усвајање правног оквира 
за стамбено збрињавање и обезбје-
ђење финансијске подршке за реа-
лизацију наведених програма. 

 
Члан 3. 

(Стамбени фонд на који  
се Одлука примјењује) 

 
1) Стамбени фонд социјалног стано-

вања Општине, на који се примје-
њују ове Одлуке, чине: 

 

1. Стамбене јединице које се обе-
збјеђују кроз имплементацију 
вишегодишњих државних прој-
еката стамбеног збрињавања 

2. Стамбене јединице које се обез-
бјеђују кроз друге пројекте со-
цијалног стамбеног збрињава-
ња које Општина реализује пут-
ем посебних споразума са дона-
торима 

3. Стамбене јединице које Општи-
на обезбјеђује кроз реализацију 
програма стамбеног збрињава-
ња социјално угрожених кате-
горија 

 
2) Стамбене јединице из претходног 

става обезбјеђују се кроз обнову, 
санацију или адаптацију стамбен-
их јединица у уништеним или ош-
тећеним стамбеним зградама, као и  
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изградњу нових стамбених објека-
та колективног становања. 

 
Члан 4. 

(Корисници права на социјално 
стамбено збрињавање) 

 
Корисници права на стамбено 

збрињавање, у складу са овом Одлук-
ом, су: 
 

1. Лица која су обухваћена држав-
ни пројектима стамбеног збри-
њавања у складу са критерији-
ма који су дефинисани у окви-
ру сваког специфичног пројек-
та; 

2. Лица која су обухваћена друг-
им пројектима стамбеног збри-
њавања у складу са критерији-
ма дефинисаним посебним спо-
разумима са донаторима; 

3. Интерно расељена лица, повра-
тници, мигранти и друге соци-
јално угрожене категорије које 
су обухваћене програмима ста-
мбеног збрињавања у Општи-
ни; 

4. Лица која су Одлуком Општин-
ског вијећа утврђена као лица 
од интереса за Општину а на 
основу исказаних потреба и за-
хтјева јавних институција или 
органа управе. 

 
Члан 5. 

(Извори финансирања) 
 

Средства за осигурање стамбен-
ог фонда социјалног становања Опш-
тине обезбјеђују се из Буџета Општи-
не, Кантона и Федерације БиХ, дона-
ција, кредитних средстава и других из-
вора у складу са важећим прописима. 
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Члан 6. 
(Модели стамбеног збрињавања) 

 
Стамбено збрињавање, у складу 

са овом Одлуком, врши се примјеном 
једног од сљедећих модела: 
 

1. Додјелом стамбене јединице у 
закуп на неодређено вријеме; 

2. Додјелом стамбене јединице у 
закуп на одређено вријеме; 

3. Додјелом стамбене јединице у 
закуп институцијама социјалне 
заштите. 

 
Члан 7. 

(Технички стандарди  
стамбених јединица) 

 
1) Технички стандарди које стамбене 

јединице из члана 3. ове Одлуке 
морају задовољавати и величина 
стамбене јединице која се додјељује  
у односу на број чланова породич-
ног домаћинства утврђују се у скл-
аду са прописима - уговореним ст-
андардима сваког појединачног 
пр-ојекта социјалног стамбеног зб-
рињавања, с тим да не могу бити 
мањи од оних који су утврђени ва-
жећим Стандардима за обнову и 
изградњу стамбених јединица и 
објеката у сврху збрињавања пов-
ратника Министарства за људска 
права и избјеглице Босне и Херце-
говине. 
Изузетно, у односу на број чланова 
породичног домаћинства, стамбе-
на јединица која се додјељује за по-
требе социјалног стамбеног збрињ-
авања може бити мања од утврђене 
актом из претходног става овог чл-
ана, ако се ради о стамбеном збри-
њавању на одређено вријеме и уз 
писмени пристанак корисника. 
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II - КРИТЕРИЈИ  И  ПОСТУПАК  
      ЗА ДОДЈЕЛУ СТАМБЕНИХ  
      ЈЕДИНИЦА 
 

Члан 8. 
(Општи критерији) 

 
1) Општи критерији за остваривање 

прва на социјално стамбено збрињ-
авање на основу којих се утврђује 
подобност потенцијалних корисн-
ика за додјелу стамбене јединице 
су: 

 
1. Потенцијални корисник припа-

да категорији корисника која је 
обухваћена специфичним про-
јектима стамбеног збрињавања; 

2. Потенцијални корисник нема 
условну стамбену јединицу на 
територији БиХ; 

3. Потенцијални корисник прих-
вата рјешење свог стамбеног ст-
атуса путем социјалног стамбе-
ног збрињавања. 

 
2) Општи критерији из претходног 

става су елиминаторни, примјењу-
ју се у имплементацији свих проје-
ката и односе се на све моделе ста-
мбеног збрињавања дефинисане 
овом Одлуком. 

 
Члан 9. 

(Посебни критерији) 
 
1) Посебни критерији за остваривање 

права на социјално стамбено збри-
њавање на основу којих се врши 
одабир и утврђује листа корисника 
су: 

 

1. Стамбени статус 
2. Социјални статус 
3. Прпадност рањивим групама 
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2) Питања која се односе на утврђи-

вање посебних критерија из прет-
ходног става, њихово бодовање и 
утврђивање ранг-листе приоритета 
за додјелу стамбене јединице, уре-
ђују се посебном одлуком коју дон-
оси Општинско вијеће на приједл-
ог општинског начелника за сваки 
специфични пројекат стамбеног 
збрињавања који се имплементира 
на подручју општине. 

 
Члан 10. 

(Додјела стамених јединица) 
 

Поступак додјеле стамбене јед-
инице покреће општински начелник у 
сарадњи са службом надлежном за ст-
амбена питања, објављивањем јавног 
позива или на други начин дефинис-
ан одлукама о имплементацији специ-
фичних пројеката. 

 
Члан 11. 

(Захтјев и документација  
за додјелу стамбене јединице) 

 
1) Додјела стамбене јединице врши се 

на основу захтјева потенцијалног 
корисника, који се подноси на про-
писаном обрасцу или посебно изр-
ађеном обрасцу за потребе сваког 
специфичног пројекта.  

2) Уз образац из претходног става пр-
илаже се документација којом се 
доказује испуњавање општих и по-
себних критерија. 

3) Попуњен образац, заједно са пот-
ребном документацијом, доставља 
се комисији за одабир корисника 
социјалног стамбеног збрињавања  
(првостепена комисија) коју имену-
је општински начелник својим рје-
шењем у складу са одговарајућом  
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одлуком о имплементацији специ-
фичног пројекта. 

4) Документација о којој надлежна 
тијела управе воде службену евиде-
нцију прибавља се службеним пут-
ем. 

 
Члан 12. 

(Комисија за одабир корисника) 
 
1) Првостепена комисија из претход-

ног члана заприма захтјеве, провје-
рава испуњавање општих и посеб-
них критерија, врши бодовање и 
утврђује приједлог ранг-листе при-
оритета, коју објављује на огласној 
табли Општине. 

2) Другостепена комисија, коју фор-
мира Општинско вијеће, одлучује 
по жалбама на предложену ранг-
листу приоритета првостепене ко-
мисије и утврђује коначну ранг-ли-
сту. 

3) На основу коначне ранг-листе оп-
штински начелник доноси рјеше-
ње о додјели стамбене јединице за 
кориштење под закуп. 

 
Члан 13. 

(Право на жалбу) 
 
1) Сваки потенцијални корисник чи-

ји је захтјев за додјелу стамбене је-
динице разматран може поднијети 
жалбу другостепеној комисији у 
року од 15 дана од дана објављива-
ња ранг-листе на огласној табли 
Општине. 

2) Жалбе се подносе првостепеној Ко-
мисији која их, заједно са својим 
мишљењем и документацијом, дос- 
тавља другостепеној комисији у ро-
ку од 15 дана од истека рока из пр-
етходног става. 
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III - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  
        СТАМБЕНОГ ФОНДА 
 

Члан 14. 
(Управљање стамбеним фондом) 

 
1) Управљење социјалним стамбеним 

фондом подразумијева активности 
усмјерене на осигурање безбједног 
и неометаног кориштења стамбен-
их јединица и очување њихове уп-
отребне и тржишне вриједности, 
што обухвата бригу о текућем и 
инвестиционом одржавању, адми-
нистрирање и заштиту стамбених 
јединица од незаконитог и недоз-
вољеног кориштења те предузима-
ње других мјера у циљу домаћин-
ског управљања стамбеним фонд-
ом. 

 
2) Послове управљања стамбеним фо-

ндом у име Општине врши опш-
тински начелник путем Службе за 
геодетске, имовинскоправне посло-
ве, стамбена питања и просторно 
уређење. 

 
Члан 15. 

(Редовно и инвестиционо  
одржавање стамбеног фонда) 

 
1) Одржавање стамбених зграда и ст-

анова обухвата редовно и инвести-
ционо одржавање заједничких дје-
лова и инвестиционо одржавање 
стамбених јединица. 

2) Редовно одржавање заједничких 
дијелова објекта обухвата одржава- 
ње хигијене улаза, степеништа, за-
једничких просторија, дератизаци-
ју, дезинфекцију, дезинсекцију и 
дезинфукцију заједничких просто-
рија, чишћење олука, равних кров- 
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ова, поправку заједничког освјетље-
ња, замјену прекидача, сијалица и 
др. 

3) Инвестиционо одржавање заједни-
чких дијелова стамбеног објекта 
подразумијева извођење радова на 
заштити зграде, њених заједничк-
их и посебних дијелова, уређаја, 
инсталација и опреме, оправку ош-
тећених и замјену дотрајалих дије-
лова којима се обезбјеђује њихова 
исправност, употребљивост и сигу-
рност. 

4) Инвестиционо одржавање стамбе-
них јединица подразумијева поп-
равку или замјену инсталација и 
комплетне опреме у становима, као 
и друге радове у стану или згради, 
који су од утицаја на кориштење 
предметног стана, других станова 
и заједничких дијелова стамбеног 
објекта. 

 
Члан 16. 

(Одржавање заједничких дијелова 
стамбених јединица) 

 
Одржавање заједничких дијело-

ва стамбених јединица из члана 3. ове 
Одлуке врши се у складу са одговара-
јућим одредбама Закона о одржавању 
заједничких дијелова зграда и о упра-
вљању зградама (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”  број: 15/01). 
 

Члан 17. 
(Финансирање управљања  

и одржавања стамбеног фонда) 
 
1) Средства за редовно и инвестици-

оно одржавање као и хитне интер-
венције обезбјеђују се из прикупљ-
ене закупнине и распоређују пр- 
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ема плану одржавања стамбених је-
диница и зграда из ове Одлуке, ко-
ји периодично доноси Служба за 
геодетске, имовинскоправне посло-
ве, просторно уређење, а одлуком 
одобрава Општинско вијеће. 

2) Општински начелник ће, на осно-
ву налога Општинског вијећа, отво-
рити посебан рачун којим ће расп-
олагати Служба за геодетске, имов-
инскоправне послове, просторно 
уређење и стамбена питања. 

3) О питањима управљања и одржа-
вања стамбеног фонда, укључујући 
утрошак средстава за одржавање, 
Служба за геодетске, имовинскопр-
авне послове, просторно уређење и 
стамбена питања подноси годиш-
њи извјештај Општинском вијећу. 

 
 
 IV-УГОВОР О ЗАКУПУ 
 

Члан 18. 
(Уговор о закупу) 

 
1) На основу рјешења о додјели стам-

бене јединице на кориштење под 
закуп из члана 12. став 3) ове Одлу-
ке, општински начелник са закупц-
ем закључује уговор о закупу стам-
бене јединице у року од 30 дана од 
дана доношења рјешења. 

2) Уговор о закупу стамбене јединице 
може се закључити на одређено 
или на неодређено вријеме у скла-
ду са моделом стамбеног збрињава-
ња, који је утврђен у оквиру сваког 
појединачног пројекта стамбеног 
збрињавања. 

3) Уговор о закупу са корисницима 
права на стамбено збрињавање из 
члана 4. тачка 3) ове Одлуке се зак-
ључује на одређено вријеме у скла- 
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ду са одлуком Општинског вијећа. 

 
Члан 19. 

(Садржај уговора о закупу) 
 

Уговор о закупу, поред законом 
прописаних елемената, нарочито сад-
ржи податке о: 

 

- лицима која ће заједно са закуп-
цем користити стамбену једин-
ицу, односно која ће живјети са 
закупцем у заједничком дома-
ћинству; 

- трајању закупа и начину отказ-
ивања и прекида уговорног од-
носа; 

- висини закупнине, роковима 
плаћања и начину измјене уго-
ворене висине закупнине; 

- обавези измиривања обавеза и 
другим трошковима становања; 

- обавезама закупца и закуподав-
ца по питању одржавања стам-
бене јединице; 

- евентуалном преносу права из 
уговора о закупа; 

- детаљима о врсти субвенциони-
рања закупнине уколико се ис-
то примјењује (ко га врши, вис-
ина субвенционирања и који је 
временски период субвенцион-
ирања). 

 
Члан 20. 

(Пренос права закупа) 
 
1) У случају смрти закупца, права и 

обавезе из уговора о закупу прела-
зе на супружника умрлог залупца, 
а уколико закупац није имао суп-
ружника, права и обавезе из угово-
ра о закупу преносе се на члана за-
једничког домаћинства којег зајед- 
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нички одреде корисници стана. 

2) У случају могућности договора из 
претходног става, члана заједничк-
ог домаћинства на којег се преносе 
права и обавезе из уговора о закупу 
ће одредити надлежни суд у ванпа-
рничном поступку. 

3) Члан заједничког домаћинства који 
преузима права и обавезе из угово-
ра о закупу дужан је да, у року од 
60 дана од дана настале промјене, 
затражи закључење новог уговора 
о закупу. 

4) Након што утврди да су испуњени 
услови за закључење уговора о зак-
упу у складу са овом Одлуком, оп-
штински начелник закључује угов-
ор о закупу са чланом заједничког 
домаћинства. 

 
Члан 21. 

(Престанак права закупа  
по основу измјене статуса) 

 
1) Уколико током трајања закупа до-

ђе до измјене личног статуса заку-
попримца с посљедицом да закупо-
примац више не испуњава услове 
који се односе на критерије, начин 
и поступак додјеле који су дефини-
сани посебним одлукама за сваки 
специфичан пројекат стамбеног зб-
рињавања који се имплементира 
на подручју општине, закуподавац 
ће раскинути уговор о закупу, уз 
отказни рок од 30 календарских да-
на рачунајући од дана уредне дос-
таве отказа. 

2) По сазнању за постојање разлога за 
раскид уговора о закупу на основу 
разлога из претходног става, заку-
подавац ће у року од 30 дана про-
вјерити и утврдити постојаност на-
вдених индиција и донијети одлу- 
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ку о раскиду уговора о закупу. 

 
Члан 22. 

(Новонастале околности које  
не утичу на промјену права) 

 
1) У колико током трајања закупа до-

ђе до статусних промјена код заку-
попримца, које не доводе у питање 
право на закуп стамбене јединице, 
али утичу на одређене елемнте и 
односе постојећег закупа, закупода-
вац ће, у складу са посебном одлу-
ком за сваки специфичан пројекат 
стамбеног збрињавања  који се им-
плементира на подручју општине, 
размотрити новонастале околнос-
ти. 

2) Закуподавац може, у складу са но-
вонасталом ситуацијом и околнос-
тима, а  у складу са могућностима, 
закупопримцу понудити одговара-
јући смјештај и измјењени уговор о 
закупу. 

 
Члан 23. 

(Раскид уговора о закупу) 
  
1) Уговор о закупу раскида се: 

- ако закупац, односно члан њег-
овог заједничког домаћинства, 
стекне право својине, односно 
право закупа на другој стамбен-
ој јединици; 

- ако закупац не користи стамбе-
ну јединицу која је предмет за-
купа искључиво за редовно ста-
новање у периоду дужем од 30 
дана, без обавјештења закупо-
давца и уз његово одобрење; 

- ако закупац не плаћа закупни-
ну, у складу са уговором о зак-
упу; 

- ако се накнадно утврди да је за- 
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купац дао нетачне или прећу-
тао податке од значаја за утвр-
ђивање испуњености услова за 
остваривање права на стамбено 
збрињавање; 

- ако дође до промјена у имовин-
ском статусу закупца (повећања 
висине прихода и слично); 

- ако закупац престане да испуњ-
ава друге услове и одредбе ут-
врђене уговором о закупу и ов-
ом Одлуком;  

- ако закупац у више наврата до-
кументовано крши кућни ред. 

 
2) Закупац је дужан да у року од 30 

дана од дана раскида уговора о за-
купу ослободи стамбену јединицу 
од ствари и лица. 

 
Члан 24. 

(Посебне одредбе) 
 

На питања која се односе на уг-
овор о закупу која нису уређена овом 
Одлуком примјењују се одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим одно-
сима, односно другог закона који на 
одговарајући начин третира односе у 
закупу стана. 
 

Члан 25. 
(Висина Закупнине) 

 
1) За кориштење стамбене јединице 

из уговора о закупу утврђује се и 
плаћа закупнина која се користи у 
сврху одрживог управљања стамбе-
ним фондом са учешћем појединх 
дијелова закупнине дефинисаних 
посебним одлукама о имплемента-
цији специфичних пројеката стам-
беног збрињавања. 

2) Висина закупнине у зависности од  
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типа стамбене јединице, зоне стан-
овања и евентуално кориштење ко-
ефицијента погодности становања, 
утврђује Општинско вијеће својом 
одлуком на приједлог општинског 
начелника. 

3) Закупнина се формира на основу 
аргументовано процијењених тро-
шкова за поједине дијелове закуп-
нине у сврху непрофитног одржа-
вања и управљања намјенским ста-
мбеним фондом. 

4) Потребу за третирањем појединих 
дијелова закупнине који се могу 
односити на трошкове амортиза-
ције, трошкове управљања, трошк-
ове инвестиционог одржавања, тр-
ошкове текућег одржавања стамбе-
них јединица, трошкове текућег 
одржћавања заједничких дјелова, 
трошкове осигурања, ризика нап-
лате, те евентуално припадајућих 
пореских обавеза по овом послова-
њу дефинише општински начелн-
ик, а одлуком одобрава Општинс-
ко вијеће. 

5) Ако се због измјене тржишних ус-
лова за одређивање закупнине про-
мијени њен износ, закупац је дуж-
ан да плаћа промијењени износ за-
купнине уз обавезно потписивање 
одговарајућег анекса уговора,а на 
основу одлуке Општинског вијећа. 

 
Члан 26. 

(Критерији за субвенционирање 
закупнине) 

 
Питања која се односе на кри-

терије за остваривање права на субве-
нционирање закупнине, као и права 
на ослобађање од плаћања закупнине 
и других трошкова становања, уређују 
се посебним актом који на приједлог  
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општинског начелника доноси Опш-
тинско вијеће. 
 

Члан 27. 
(Право на субвенционирање 

закупнине) 
 
1) Трошкови закупнине могу се субв-

енционирати, а висина субвенције 
се одређује у зависности од висине 
прихода чланова заједничког дом-
аћинства закупца, величине стам-
бене јединице и висине трошкова 
одржавања стамбене јединице и за-
једничких дјелова стамбеног објек-
та. 

2) Изузетно, они који су према евиде-
нцији центра за социјални рад у 
стању потребе за пружањем услуга 
социјалне заштите, могу бити осло-
бођени плаћања закупнине и дру-
гих трошкова становања. 

3) Поступак за остваривање права на 
субвенционирање закупнине, као 
и ослобађања од плаћања закупни-
не и других трошкова становања, 
покреће закупац подношењем зах-
тјева Служби за привреду, друшт-
вене дјелатности, буџет, финансије 
и социјалну заштиту, и доказа по-
требних за остваривање овог права 
одмах по објави коначне ранг-ли-
сте или раније у фазама анализе 
пријаве или касније након што по-
чне тећи уговорни однос, а јаве се 
околности које могу бити основ за 
субвенционирање закупнине. 

4) Рјешење о оствареном праву из пр-
етходног става доноси Служба за 
привреду, друштвене дјелатности, 
буџет и финасије у сарадњи са це-
нтром за социјални рад или дру-
гом надлежном институцијом и ис-
та је саставни дио уговора о закупу. 
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5) Субвенционирање може бити дјел-

имично или потпуно, а сви услови 
субвенционирања, проведба и кри-
терији за субвенционирање ће би-
ти дефинисани актом из члана 26. 
ове Одлуке. 

 
Члан 28 

(Извори финансирања 
субвенционирања) 

 
1) Средства за субвенционирање зак-

упнине и ослобађање од плаћања 
закупнине и других трошкова ста-
новања се уплаћују на посебан ра-
чун из члана 17. став 2. ове Одлуке, 
а могу се обезбјеђивати из Буџета 
Општине, буџета институција свих 
нивоа власти које су надлежне за 
питање социјално угрожених кате-
горија, на основу посебних спора-
зума Општине са заинтересованим 
партнерима те путем донација и 
других извора, у складу са важећим 
прописима. 

2) У случају да по проведеној проце-
дури према наведеним могућим 
изворима субвенционирања Општ-
ина није успјела обезбиједити сред-
ства за субвенцију корисника који 
по утврђеним критеријима испуњ-
авају услове утврђене Одлуком, Оп-
штина није дужна примјењивати 
утврђена права из члана 27. и угов-
ора о закупнини са субвенцијом за 
социјално угрожене утврђене кате-
горије, све док се субвенција не об-
езбиједи из одређених извора за та-
чно дефинисане категорије или ко-
рисника. 

3) У поступку обезбјеђења сибвенције 
по основу права корисника или гр-
упе њих утврђених чланом 27. ове 
Одлуке, који требају или могу бити  
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носиоци обезбјеђења субвенције, 
Општина је дужна да благовреме-
но у њихово име обавља кoрeспо-
денцију са институцијама из става 
1.), све до остваривања права на су-
бвенцију у складу са важећом ре-
гулативом. 

 
Члан 29. 

(Евиденција уговора о закупу) 
 

Општински начелник путем 
Службе за геодетске, имовинскоправ-
не послове и просторно уређење  води 
посебну евиденцију о закљученим уг-
оворима о закупу са евентуалним дета-
љима о субвенцијама. 
 
 
V-ВЛАСНИШТВО, ЗАБРАНА  
    ОТКУПА И ДРУГА ОГРАНИЧЕЊА 
 

Члан 30. 
(Власништво) 

 
Стамбени фонд социјалног ста-

новања Општине из члана 3. Ове Одл-
уке у власништву је Општине. 
 

Члан 31. 
(Ограничења у располагању) 

 
1) Стамбене јединице које чине стам-

бени фонд социјалног становања 
из члана 3. Ове Одлуке не могу се 
откупљивати, насљеђивати, давати 
у подзакуп и отуђивати. 

2) Општински начелник ће осигура-
ти права из члана 30. ове Одлуке и 
ограничења из претходног става 
кроз одговарајуће уписе у земљиш-
ним  књигама Земљишно-књишког 
уреда Горажде. 
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VI-НАДЗОР И МОНИТОРИНГ 
 

Члан 32. 
(Надзор и мониторинг) 

 
1) Надзор над спровођењем ове Одлу-

ке врши општински начелник. 
2) Општина је дужна достављати Ми-

нистарству за људска права и избје-
глице БиХ и другом надлежном 
министарству годишње извјештаје 
о корисницима и пословним ефек-
тима при управљању стамбеним 
фондом основаним у сврху соција-
лног стамбеног збрињавања, а у св-
рху благовременог информисања 
или рада на анализама и ефектима 
овог вида стамбеног збрињавања, и 
у сарадњи са Службом за геодетс-
ке, имовинскоправне послове, про-
сторно уређење и стамбена питања 
обезбиједити тржишне податке и 
информације или приступ истим. 

 
 
VII-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 33. 
(Обавеза уписа у регистар 

некретнина) 
 
1) Општински начелник ће прије ос-

нивања стамбеног фонда, а најкас-
није у року од 6 мјесеци од дана ст-
упања на снагу ове Одлуке, доније-
ти акт којим ће се ближе уредити 
одредбе чланова 25. и 26. ове Одлуке. 

2) За сваки специфичан пројекат ста-
мбеног збрињавања који се импле-
ментира на подручју општине, до-
носи посебну одлуку којом се бли-
же уређују одредбе члана 9. став 2) 
и 10. ове Одлуке, као и друга пита- 
ња од значаја за имплементацију 
специфичних пројеката. 



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 

Члан 34. 
(Измјене и допуне Одлуке) 

 
Одредбе Пословника о раду 

Општинског вијећа које се односе на 
поступак доношења аката сходно ће се 
примјењивати и у случају измјене и 
допуне ове Одлуке. 
 

Члан 35. 
(Ступање на снагу) 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објевљивања у “Службеним новин-
ама Босанско-подрњског кантона Гор-
ажде”. 
 
Број: 01-36-53/15      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
27.01.2015.godine    ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      F o č a                   Петар Михајловић,с.р. 
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На основу чланова13. и 35. Зак-
она о принципима локалне самоупра-
ве у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине ФБиХ”, брoj: 49/06 
и 51/09) и члана 19. став 1. тачке 2. и 7. 
Статута Општине Фоча ФБиХ („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ брoj: 8/08 и члана 33. 
2), Општинско вијеће Општине Фоча 
ФБиХ, на сједници одржаној 24.12.2014. 
године,  донијело је: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ 
КОРИСНИКА КОЛЕКТИВНИХ 

ВИДОВА СМЈЕШТАЈА КРОЗ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА”ЗАТВАРАЊЕ 
КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА  

И АЛТЕРНАТИВНОГ СМЈЕШТАЈА 
ПУТЕМ ОСИГУРАЊА ЈАВНИХ 

СТАМБЕНИХ РЈЕШЕЊА” 
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Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

 
Овом се Одлуком уређује посту-

пак осигурања стамбеног збрињавања 
интерно расељених лица и других ко-
рисника колективних и алтернативн-
их видова смјештаја чије је затварање 
предвиђено у склопу пројекта” Затва-
рање колективних центара и алтерна-
тивног смјештаја путем осигурања јав-
них стамбених рјешења”, који се реа-
лизују кроз Споразум о кредиту са 
Развојном банком Вијећа Европе (Л/Д 
1789(2013) (у даљем тексту: Пројекат 
ЦЕБ-II). 
 

Члан 2. 
(Стамбене јединице на које  

се Одлука примјењује) 
 
1) Стамбене јединице се обезбјеђују 

кроз имплементацију пројекта 
ЦЕБ-II, што у нарави представља 
обнову и реконструкцију стамбен-
их јединица у уништеним или ош-
тећеним стамбеним зградама, куп-
овину постојећих стамбених једи-
ница и изградњу нових стамбених 
објеката). 

2) Стамбене јединице из претходног 
става, а Пројектом ЦЕБ-II планира-
не за кориштење принципима соц-
ијалног становања ће бити дио ста-
мбеног фонда социјалног станова-
ња Општине Фоча ФБиХ из члана 
3. став 1) Одлуке о оснивању, упра-
вљању, располагању и кориштењу 
стамбеног фонда уз примјену при-
нципа социјалног становања (у да-
љем тексту: Одлука о социјалном 
стамбеном фонду Општине Фоча 
ФБиХ). 
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Члан 3. 
(Корисници) 

 
1) Корисници права на стамбено збр-

ињавање, у складу са овом Одлук-
ом, су: 

 

1. Расељена лица, повратници и 
друга социјално угрожена лица 
која бораве у колективним и ал-
тернативним смјешатајима и 
којима је потребно стамбено рј-
ешење у мјесту расељена; 

2. Лица која бораве у колективн-
им и алтернативним смјештаји-
ма и којима је потребно збрињ-
авање у институцијама социјал-
не заштите (геријатријским це-
нтрима и старачким домовима); 

3. Друга лица која задовољавају 
критерије за додјелу стамбене 
јединице утврђене Одлуком о 
социјалном стамбеном фонду 
општине Фоча ФБиХ, а након 
престанка кориштења стамбен-
их јединица из члана 2. Ове Од-
луке од стране лица из става 1) 
тачка 1. овог члана. 

 
Лица из претходног става остварују 
право на стамбено збрињавање пр-
инципом добровољности и прихва-
тањем услова кориштена стамбен-
их јединица у складу са овом Одлу-
ком. 

 
Члан 4. 

(Извор финансирања) 
 
1) Средства за осигурање стамбених 

јединица из члана 2. ове Одлуке 
обезбјеђују се из кредита Развојне 
банке Вијећа Европе у складу са 
Споразумом о кредиту Л/Д 1789 
(2013) и властитог учешћа. 
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2) У оквиру преузетих обавеза на Пр-

ојекту ЦЕБ-II и Споразума из прет-
ходног става, Општина Фоча ФБиХ 
ће потписати посебан споразум на 
нивоу ентитета и у оквиру Брчко 
Дистрикта, којим ће се навести све 
преузете обавезе и за сваки колек-
тивни центар појединачно (пројек-
тну документацију, грађевинско 
земљиште, комуналну инфрастру-
ктуру, неопходне техничке услуге, 
властито учешће у новцу и сл.) 

 
Члан 5. 

(Модели стамбеног збрињавања) 
 
1) Стамбено збрињавање, у складу са 

овом Одлуком, врши се примјеном 
једног од сљедећих модела:  
1. Додјелом стамбене јединице у 

закуп на неодређено вријеме 
2. Додјелом стамбене јединице у 

закуп институцијама социјалне 
заштите 

3. Додјелом стамбене јединице у 
закуп на одређено вријеме 

2) Модел стамбеног збрињавања из 
тачке 2. претходног става примјењ-
ује се на кориснике права на ста-
мбено збрињавање из члана 3. став 
1) тачка 2. 

3) Модел стамбеног збрињавања из 
тачке 3. претходног става примјењ-
ује се на кориснике права на стам-
бено збрињавање из члана 3. став 
1) тачка 3. 

 
Члан 6. 

(Технички стандарди  
стамбених јединица) 

 
1) Технички стандарди које све стам-

бене јединице из члана 2.ове Одлу-
ке морају задовољавати важеће Ст-
андарде за обнову и изградњу ст- 



06. фебруар/вељача 2018. 
 
 
амбених јединица и објекта у сврху 
збрињавања повратника Министа-
рства за људска права и избјеглице 
Босне и Херцеговине. 

 
Члан 7. 

(Критерији за одабир корисника) 
 
1) Додјела стамбених јединица из чл-

ана 2. ове Одлуке врши се у складу 
са Критеријима за утврђивање под-
обности, угрожености и потреба 
корисника ЦЕБ II Пројекта, који су 
утврђени од стране Министарства 
за људска права и избјеглице Босне 
и Херцеговине у консултацијама са 
Министарством за расељена лица и 
избјеглице Федерације БиХ, Мини-
старством за избјеглице и расељена 
лица Републике Српске и Одјелом 
за расељена лица, избјелгице и ста-
мбена питања Владе Брчко Дистр-
икта БиХ, у сарадњи са УНХЦР-ом. 

2) Критерији из претходног става ов-
ог члана саставни су дио ове Одлуке. 

 
Члан 8. 

(Поступак одабира корисника) 
 
1) На основу критерија из претходног 

члана ове Одлуке надлежни орган 
општине Фоча ФБиХ врши процје-
ну свих станарда колективних цен-
тара и алтернативног смјештаја и 
утврђује листу подобних потенци-
јалних корисника. 

2) На основу листе из претходног ст-
ава врши се процјена нивоа угро-
жености и специфичних потреба 
потенцијалних корисника по осн-
ову припадности рањивим група-
ма дефинисаним у Критеријима из 
члана 7. ове Одлуке и утврђује се 
коначна листа корисника. 

3) Коначне листе корисника достављ- 
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ају се комисијама за верификацију. 

 
Члан 9. 

(Верификација корисника) 
 
1) Верификацију корисника права на 

стамбено збрињавање врши коми-
сија за верификацију коју чине пр-
едставници Општине Фоча ФБиХ, 
надлежног ентитетског министар-
ства и регионалног центра МЉПИ-
а. 

2) У састав комисије за верификацију 
корисника улази и представник 
УНХЦР-а који надгледа спровође-
ње одлуке о верификацији корис-
ника. 

 
Члан 10. 

(Управљање и одржавање  
стамбених јединица) 

 
1) Управљање стамбеним јединицама 

из члана 2. ове Одлуке подразуми-
јева активности усмјерене на оси-
гурање безбједног и неометаног ко-
риштења стамбених јединица и оч-
ување њихове употребне и тржиш-
не вриједности. 

2) Управљање и одржавање стамбен-
их јединица из члана 2. ове Одлуке 
обухвата бригу о текућем и инвес-
тиционом одржавању, заштити ст-
амбених јединица од незаконитог 
кориштења те предузимање друг-
их мјера у циљу домаћинског упра-
вљања стамбеним фондом, а све 
према Одлуци о социјалном стамб-
еном фонду Општине Фоча ФБиХ. 

 
Члан 11. 

(Финансирање управљања и 
одржавања стамбеног фонда) 

 
1) Редовно и инвестиционо одржа- 
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вање стамбених објеката из члана 
2. ове Одлуке финансира се сред-
ствима из прикупљене закупнине 
и другим средствима која се упла-
ћују на посебан рачун којим рас-
полаже општинска служба надлеж-
на за стамбене послове / Уред за 
управљање имовином, а све према 
Одлуци о спцијалном станбеном 
фонду Општине Фоча ФБиХ. 

2) Висина закупнине доноси се у ск-
ладу са Одлуком о социјалном ста-
мбеном фонду Општине Фоча ФБиХ 

 
Члан 12. 

(Уговор о закупу) 
 
1) Начелник општине закључује уго-

вор о закупу стамбене јединице са 
сваким корисником који је верифи-
кован у складу са чланом 9. ове Од-
луке. 

2) Одредбе Одлуке о социјалном ста-
мбеном фонду Општине Фоча Ф 
БиХ које се односе на уговор о зак-
упу, закупнину и друге трошкове 
становања и евиденцију уговора о 
закупу, сходно се примјењују на уг-
овор о закупу из претходног става 
овог члана. 

3) Корисницима из става 1. Овог чла-
на закупи стамбених јединица мо-
гу бити субвенционирани у складу 
са Одлуком о социјалном стамбе-
ном фонду Општине Фоча ФБиХ. 

4) Престанак права закупа по уговору 
о закупу је дефиниран Одлуком о 
социјалном стамбеном фонду опш-
тине Фоча ФБиХ. 

 
Члан 13. 

(Власништво, забрана откупа  
и друга ограничења) 

 
1) Стамбене јединице из члана 2. ове  

06. фебруар/вељача 2018. 
 

 
Одлуке у власништву су Општине 
Фоча ФБиХ. 

2) Стамбене јединице из претходног 
става не могу се откупљивати, нас-
љеђивати, давати у подзакуп и оту-
ђивати. 

3) Начелник Општине ће осигурати 
право власништва из става 1) и ог-
раничења из става 2) овог члана кр-
оз одговарајуће уписе у земљишн-
им књигама Земљишно-књишког 
уреда Општине Фоча ФБиХ. 

 
Члан 14. 

(Надзор и мониторинг) 
 
1) Надзор над спровођењем ове Одлу-

ке врши начелник Општине. 
2) Мониторинг реализације пројекта” 

Затварање колективних центара и 
алтернативног смјештаја путем ос-
игурања јавних стамбених рјеше-
ња” (Л/Д 1789(2013) врше Минист-
арство за људска права и избјегли-
це, Министарство за расељена лица 
и избјеглице Федерације БиХ, Ми-
нистарство за избјеглице и расеље-
на лица Републике Српске и Одје-
љење за расељена лица, избјеглице 
и стамбена питања Владе Брчко 
Дистрикта БиХ у сарадњи са 
УНХЦР-ом. 

3) Општина је дужна достављати Ми-
нистарству за људска права и избје-
глице БиХ и другим надлежним 
министарствима годишње извјеш-
таје о кориштењу стамбених једи-
ница из члана 2. ове Одлуке и пос-
ловним ефектима при њиховом уп-
рављању у сврху благовременог 
информисања и израде анализа 
ефеката стамбеног збрињавања ко-
рисника те обезбиједити тражене 
податке и информације или при- 
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ступ истим. 

 
Члан 15. 

(Обавеза уписа у регистар 
некретнина) 

 
1) Евиденција стамбених јединица из 

члана 2. ове Одлуке у регистру не-
кретнина Општине / некретнина 
јавне имовине врши се у складу са 
чланом 32. Одлуке о социјалном ст-
амбеном фонду Општине. 

 
Члан 16. 

(Измјене и допуне Одлуке) 
 

Измјене и допуне ове Одлуке 
врше се по поступку и на начин њеног 
доношења. 
 

Члан 17. 
(Ступање на снагу) 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања у “Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 
Број:01-36-53/15       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
27.01.2015.године  ОПШТИНСКОГ  ВИЈЕЋА 
      Ф о ч а                Петар Михајловић,с.р. 
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Д О П У Н А 
Уредбе о накнадама трошкова за службена путовања 

 
У „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 

12/17 од 25.11.2017. године објављена је Уредба о накнадама трошкова за службена 
путо-вања којој недостају прилози који су саставни дио Уредбе. 
 
 Прилоге објавити у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона 
Горажде» 
 
Број:06-14-669/18                                                                                                       М И Н И С Т А Р 
24.01.2018.године                                                                                                  Нуџеим Џиханић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.................................... 
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                                                                                                                                     Prilog broj 2. 
________________________ 
Preduzeće – organizacija 
    Budžetski korisnik 
 
 
Broj:_______________ 
Datum:_____________ 
 
 
Na osnovu člana 12. i 13. Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja („Službene 
novine BPK-a Goražde“, broj:12/17), ____________________ izdaje 
 

 
PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE 

 
kojim se državni službenik _______________________________, raspoređen na poziciju 
______________________________________________, upućuje na službeno putovanje u 
_________________________________________________________________, u svrhu 
______________________________________________________________________________. 
 
 
Službeno putovanje će trajati od ___________ do _____________ godine. 
 
Odobravaju se troškovi za noćenja u iznosu do ________________________________________. 
 
Odobrava se upotreba __________________________ kao prevoznog sredstva za službeni put na 
relaciji ___________________________________________________________. 
 

Odobrava se isplata akontacije u iznosu od __________ KM. 
 
Troškovi putovanja padaju, idu na teret ______________________________________________. 
 
Državni službenik je dužan u roku od 5 dana od dana završetka službenog putovanja sačiniti 
izvještaj o obavljenom službenom putu, te isti zajedno sa ovim putnim nalogom i računima 
vezanim uz izdatke tokom službenog puta dostaviti izdavaocu putnog naloga. 
 
 
 
 
 
 
                                                            M.P.                                        Odgovorno lice 
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                                                                                                                                     Prilog broj 2. 
U _____________  dana ________________                                                                                                         

 
 

Obračun troškova službenog putovanja 
 
 

Datum polaska:                                                            Vrijeme polaska: 
 
Datum povratka:                                                          Vrijeme povratka: 
 
Ukupno vrijeme provedeno na službenom putu ______ dana i _____ sati. 
 
 
DNEVNICE KOL. IZNOS KM UKUPNO KM 
        
        
        
1. UKUPNO ZA DNEVNICE 
TROŠKOVI PREVOZA 

      
      
      
      

2. UKUPNO ZA PREVOZ       
IZDACI ZA NOĆENJE 

      
      
      
      

3. UKUPNO IZDACI ZA NOĆENJE   
OSTALI TROŠKOVI 

      
      
      
      
      

4. UKUPNO OSTALI TROŠKOVI     
UKUPNI TROŠKOVI 1+2+3+4   
Primljena akontacija     
Za isplatu:     
Za povrat:     

    
.............................            ...........................              ...........................               ........................... 
Obračun podnio                 Likvidirao                      Kontrolirao                         Saglasan 
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БОСНА И  ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ 
ОПШТИНСКИ СУД У ГОРАЖДУ 

 
 

О Г Л А С 
 
 
ОПШТИНСКИ СУД У ГОРАЖДУ по судији Јокановић-Јањић Антонели, 
рјешавајући у ванпарничном предмету предлагача Града Горажда (прави сљедник 
Општине Горажде), против противника предлагача Доловић Нума, који се налази 
у иностранству-у Шведској на непозанатој адреси, а нема пуномоћника, Обућа 
Џехве и Сијерчић Емира, ради пријема новца у судски депозит и издавања новца, 
поставио је противнику предлагача Доловић Нуму привременог заступника-
адвоката Муминовић Есада, на основу чл. 296. ст.1. и ст.2 тачка 5. ЗПП-а Ф БиХ, јер 
се именовани налази у иностранству, нема пуномоћника, а редован поступак око 
постављања законског заступника би дуго трајао, па би за странке могле настати 
штетне посљедице. 
 
Постављени привремени заступник заступаће противника предлагача Доловић 
Нума у поступку има сва права и дужности законског заступника, све док се 
противник предлагача или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно све 
док орган старатељства не обавјести суд да је поставио стараоца. 
 
Број:45 0 В 030130 17 В 2                                                                                     С  У  Д  И  Ј  А 
03.01.2018.године                                                                               Јокановић-Јањић Антонела,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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