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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), чланова 51, 52, 53. и 54. Послов-
ника Скупштине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 3/18), Скупштина Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, на 
годишњој сједници, одржаној 12. јуна 
2019. године,  д о н о с и:  
 
 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Програмом рада Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2019. годину утврђени су садржај 
и циљеви које ће Скупштина Босанско  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-подрињског кантона Горажде оствар-
ивати у оквиру својих уставних и зако-
нских овлаштења током 2019. године. 
 

Дјелокруг овлаштења, односно 
надлежност Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде утврђена је 
у члану 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде  како слиједи: 
 
СКУПШТИНА КАНТОНА: 
Надлежности Скупштине 
 

a) припрема и двотрећинском ве-
ћином усваја Устав Кантона; 

б)   доноси законе и друге прописе  
у оквиру извршавања надлеж-
ности Кантона, изузев прописа 
који су Уставом или законом 
дати у надлежности Влади Ка-
нтона; 

ц)   утврђује политику и доноси пр- 
       ограм развоја Кантона; 
д)   потврђује именовање чланова  
       Владе Кантона; 
е)   оснива кантоналне и општинс-    
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ке судове и утврђује њихове на-
длежности; 

ф)  усваја Буџет Кантона и доноси  
законе о опорезивању и на дру-
ги начин осигурава потребно 
финансирање; 

 г)   бира делегате у Дом народа  
Парламента Федерације БиХ у  
складу са Уставом Федерације 
БиХ; 

х)   одлучује о преносу овлаштења  
Кантона на општине и Феде-

рацију; 
и)   одобрава закључивање уговора  

и споразума у области међуна-
родних односа и међународне 
сарадње; 

 ј)   проводи истрагу у складу са ов-   
жим Уставом и посебним про-
писима; 

к)   потврђује избор кандидата за  
предсједавајућег, замјенике пре-
дсједавајућег Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде и врши избор и именовање 
других функционера Скупшти-
не Босанско-подрињског канто-
на Горажде у складу са законом 
и Пословником Скупштине; 

л)  доноси Пословник Скупштине; 
м) врши и друге послове утврђене  

федералним прописима, Устав-
ом и кантоналним прописима. 

 
Пословником Скупштине Боса-

нско-подрињског кантона Горажде ут-
врђено је да Скупштина доноси: 
 

Програм рада који садржи зада-
тке Скупштине произишле из Устава, 
закона, планских докумената Кантона, 
као и друге послове и задатке у надле-
жности Скупштине. 
 

19. јун/липањ 2019. 
 
 

Програм рада Скупштине је са-
чињен на основу приједлога Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
кантоналних органа управе и канто-
налних установа, кантоналних јавних 
предузећа, и општинских вијећа.  
 

Програм рада ће се реализова-
ти кроз редовне сједнице Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де у 2019. години и  годишњу сједницу 
Скупштине. По потреби, а ради дета-
љнијег и свеобухватног разматрања 
питања од посебног интереса за Кант-
он одржаће се тематске сједнице. Осим 
тога, ради обиљежавања значајних до-
гађаја, свечаног карактера одржаће се 
посебне сједнице и то поводом Дана 
независности БиХ, Дана Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Дана др-
жавности БиХ. 
 

Како се Босна и Херцеговина 
налази у времену разноликих рефор-
ми, које јој обезбјеђују прикључење ев-
ропским асоцијацијама и Европској 
унији, рад Скупштине ће бити флек-
сибилан, у смислу уврштавања у днев-
ни ред сједнице појединих питања ве-
заних за ову тематику, а по потреби и 
одржавање тематских сједница. 
 

Програмом рада су обухваћена 
најзначајнија питања која Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де треба да изврши у току планског 
периода и у оквиру којих је потребно, 
а у циљу потпуног вршења кантонал-
них овласти, доносити одговарајуће 
законе, одлуке, закључке и друге про-
писе.  
 
  Програм рада Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за  



19. јун/липањ 2019. 
 
 
2019. годину чине акти из норматив-
но-правне, студијско-аналитичке и ин-
формационо-документационе дјелат-
ности из надлежности Скупштине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
прописане Уставом Федерације БиХ, 
Уставом Босанско-подрињског канто-
на Горажде и законима.  
 

Програм рада Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде је 
отворен за нове иницијативе, које се 
могу реализовати у поступку прописа-
ном Пословником Скупштине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, што 
значи да Скупштина у овом периоду 
може разматрати и друга питања из 
своје надлежности која покрену овла-
штени предлагачи, као и друга пита-
ња која оцијени цјелисходним. 
 
  За извршење утврђених задата-
ка из Програма рада Скупштине у пр-
инципу је задужена Влада Кантона. 
Утврђени задаци обавезују Владу Кан-
тона, али је и не ограничавају у ини-
цирању и предлагању и других аката 
у циљу реализације обавеза утврђених 
важећим прописима.  
 
 
II - САДРЖАЈ ПРОГРАМА  
 

У 2019. години, из нормативно-
правне дјелатности, Скупштина Боса-
нско-подрињског кантона Горажде ће 
разматрати: 
 
 
 I  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
1. Буџет  Босанско-подрињског кант-

она Горажде за 2019. годину 
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Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за финансије 

Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 
2. Закон о извршењу Буџета  Босан-

ско-подрињског кантона Горажде 
за 2019. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за финансије 

Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 
3. Одлука о давању сагласности на 

Финансијски план Завода здравст-
веног осигурања Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2019. го-
дину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог осигура-

ња Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 
4. Одлука о давању сагласности на 

Одлуку о извршењу Финансијског 
плана Завода здравственог осигу-
рања Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2019. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог осигура-

ња Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
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5. Одлука о давању сагласности на 

Финансијски план ЈУ „Служба за 
запошљавање Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“ за 2019. год-
ину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ „Служба за запошљава-

ње Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 
6. Одлука о давању сагласности на 

Одлуку о извршењу Финансијског 
плана ЈУ „Служба за запошљавање 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ за 2019. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ „Служба за запошљава-

ње Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 
7. Одлука о утврђивању права на зд-

равствено осигурање лица која ни-
су осигурана по другом основу у 
Босанско-подрињском кантону Го-
ражде, за 2019. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за социјал-

ну политику, здравство,   
расељена лица и избјегли- 
це Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: I  тромјесечје 
 
 
II – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
8. Мишљење о Закону о правима де-

мобилизираних бранилаца и чла- 

19. јун/липањ 2019. 
 
 
нова њихових породица у Босанс-
ко-подрињском кантону Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за борачка 

питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
9. Анализа ефеката примјене Закона 

о правима демобилизираних бран-
илаца и чланова њихових породи-
ца у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде 

  
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за борачка 

питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
10. Програм рада Скупштине Босан-

ско-подрињског кантона Горажде 
за 2019. годину  

 
Предлагач: Колегиј Скупштине Боса-

нско-подрињског кантона 
Горажде 

Обрађивач: Колегиј Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона 
Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
11. Програм рада Владе Босанско-по-

дрињског кантона Горажде за 2019. 
годину  

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 



19. јун/липањ 2019. 
   
 
12. Имплементација циљева и полити-

ка Скупштине за протеклу годину 
кроз реализацију Програма рада 
Скупштине за 2018. годину 

 
Предлагач: Колегиј Скупштине Боса-

нско-подрињског кантона 
Горажде 

Обрађивач: Колегиј Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона 
Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
13. Презентација циљева и политика 

Кантона за наредну годину 
 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 

 
14. Одлука о измјенама и допунама 

Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2019. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ- 

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за финансије 

Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
15. Извјештај о раду Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде за 
2018. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 

  
16. Извјештај о раду Кантоналног пра-

вобранилаштва за 2018. годину 
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Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Кантонално правобранила-

штво Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
17. Извјештај о извршењу Буџета Боса-

нско-подрињског кантона Горажде 
за период 01.01.-31.12.2018. године  

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за финансије 

Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
18. Извјештај о утрошеним средствима 

буџетске резерве за период 01.01.-
31.12.2018. године  

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за финансије 

Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
19. Извјештај о извршењу Финансијск-

ог плана Завода здравственог оси-
гурања Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2018. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог осигура-

ња Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
20. Извјештај о извршењу Финансијск-

ог плана ЈУ Служба за запошљава-
ње Босанско-подрињског кантона  
Горажде за 2018. годину 
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Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ „Служба за запошљава-

ње Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
21. Шестомјесечни извјештај о раду 

Независног одбора  
 
Предлагач: Независни одбор 
Обрађивач: Независни одбор 

Р о к: II  тромјесечје 
 
22. Извјештај Независног одбора о ра-

ду полицијског комесара за први 
квартал 2019. године 

 
Предлагач: Независни одбор 
Обрађивач: Независни одбор 

Р о к: II  тромјесечје 
 
23. Извјештај о раду и финансијском 

пословању јавних предузећа чији је 
оснивач Босанско-подрињски кант-
он Горажде за 2018. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Јавне установе и  предузећа 

чији је оснивач Кантон 
Р о к: II  тромјесечје 

 
24. Извјештај о раду и финансијском 

пословању установа из надлежнос-
ти Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2018. годину 
(Завод за јавно здравство, Завод зд-
равственог осигурања, Кантонална 
болница, Центар за социјални рад 
и Дом за стара и изнемогла лица) 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 

19. јун/липањ 2019. 
 
 

Обрађивач: Јавне установе из 
надлежности Министарства 
за  социјалну политику, 
здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подри-
њског кантонa Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
25. Извјештај о раду и финансијском 

пословању управа и дирекција чи-
ји је оснивач Босанско-подрињски 
кантон Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Управе и дирекције Босанс-

ко-подрињског кантонa Гор-
ажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
26. Извјештај о проведеним активнос-

тима на изградњи, одржавању, са-
нацији и реконструкцији региона-
лних цеста и мостова на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде у 2018. години 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за привреду 

Босанско-подрињског канто-
нa Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
27. Извјештај о додијељеним концеси-

јама и ефектима од концесија за 
2018. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за привреду и 

Комисија за концесије Боса-
нско-подрињског кантонa 
Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 



19. јун/липањ 2019. 
 
 
28. Извјештај о раду Агенције за прив-

атизацију у Босанско-подрињском 
кантону Горажде за 2018. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Агенција за привтизацију 

Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
29. Информација о стању РТВ-предај-

ника, репетитора и РТВ-опреме у 
власништву Босанско-подрињског 
кантона Горажде са посебним акц-
ентом на модернизацију постојећ-
их и изградњу нових предајника и 
опреме за  за 2018. годину 

  
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за привреду  

Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
30. Информација о стању  пољоприв-

реде и руралне инфраструктуре на 
подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2018. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за привреду  

Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
31. Информација о ефектима и реали-

зацији кредитне линије са „Босна 
банк интернационал“ д.д. Сарајево 
за финансирање привреде и обрта 
уз субвенционирање дијела про-
фитне марже за привредна друшт-
ва и обртнике на подручју Босанс- 
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ко-подрињског кантона Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за привреду  

Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
32. Стратегија развоја пољопривреде  
  

Предлагач: Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Министарство за привреду  
Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: II  тромјесечје 
 
33. Тематска сједница: Одлив становн-

иштва са подручја Босанско-под-
рињског кантона Горажде и израда 
Акционог плана како би се исти 
смањио или зауставио  

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Р о к: II  тромјесечје 

 
 
III – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
34. Закон о унапређењу локалног пос-

ловања Босанско-подрињског кант-
она Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за привреду  

Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
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35. Закон о туризму Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде  
 

Предлагач: Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Министарство за привреду  
Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 
36. Закон о јавним радовима на подру-

чју Босанско-подрињског кантона 
Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за привреду  

Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 
37. Закон о споменицима и културном 

наслијеђу на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урбанизам, 

просторно уређење  и зашт-
иту околине и Министарст-
во за образовање, младе, на-
уку, културу и спорт у Бос-
анско-подрињском кантону 
Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 
38. Извјештај о утрошеним средствима 

буџетске резерве за период јануар-
јуни 2019. године 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за финансије 

Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: III тромјесечје 

19. јун/липањ 2019. 
 

 
39. Информација о извршењу Финан-

сијског плана Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског 
кантона Горажде  за период јануар-
јуни 2019. године 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог осигу-

рања Босанско-подрињског 
кантонa Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 
40. Информација о извршењу Финан-

сијског плана ЈУ „Служба за запош-
љавање Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, за период јануар-ју-
ни 2019. године 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање 

Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 
41. Информација о стању шума на по-

дручју Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2018. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за привреду  

Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 
Кантонална управа за шума-
рство 

Р о к: III  тромјесечје 
  
42. Информација о стању и пословању 

привредних друштава са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2018. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 



19. јун/липањ 2019. 
 
 

Обрађивач: Министарство за привреду  
Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 
43. Информација Кантоналног тужи-

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

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Р о к: III  тромјесечје 

 
44. Тематска сједница: Спорт у Босанс-

ко-подрињском кантону Горажде  
 

Предлагач: Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Министарство за образова-
ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: III  тромјесечје 
 
 
IV – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
45. Закон о такси-превозу на подручју 

Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за привреду  

Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
46. Закон о кориштењу, управљању и 

одржавању заједничких дијелова и  
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уређаја зграда 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урбанизам, 

просторно уређење и зашти-
ту околине Босанско-подри-
њског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
47. Закон о просторном уређењу и гр-

ађењу Босанско-подрињског кант-
она Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урбанизам, 

просторно уређење и зашти-
ту околине Босанско-подри-
њског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
48. Закон о платама и накнадама у ор-

ганима власти Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за правосуђе, 

управу и радне односе  
Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кан-
тонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
49. Закон о радно-правном статусу Вл-

аде Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за правосуђе, 

управу и радне односе Боса- 
нско-подрињског кантонa 
Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
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50. Закон о измјенама и допунама Зак-

она о административним таксама 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за финансије 

Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
51. Закон о измјенама и допунама Зак-

она о порезу на имовину, наслијеђе 
и поклон 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за финансије 

Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
52. Закон о измјенама и допунама Зак-

она о култури 
 

Предлагач: Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Министарство за образова-
ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
53. Закон о измјенама и допунама Зак-

она о преузимању права оснивача 
над Јавном установом ОШ „Хусеин 
еф. Ђозо“ Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за образова-

ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 

19. јун/липањ 2019. 
 
 
54. Закон о измјенама и допунама Зак-

она о преузимању права оснивача 
над Јавном установом ОШ „Фахру-
дин Фахро Башчелија“ Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за образова-

ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
55. Закон о измјенама и допунама Зак-

она о преузимању права оснивача 
над Јавном установом ОШ „Прача“ 
Прача 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за образова-

ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
56. Закон о измјенама и допунама Зак-

она о преузимању права оснивача 
над Јавном установом ОШ „Усти-
колина“ Устиколина 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за образова-

ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
57. Закон о измјенама и допунама Зак-

она о преузимању права оснивача 
над Јавном установом ОШ „Хасан 
Турчало Брзи“ Иловача 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 



19. јун/липањ 2019. 
 
 

Обрађивач: Министарство за образова-
ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
58. Закон о измјенама и допунама Зак-

она о преузимању права оснивача 
над Јавном установом ОМШ „Авдо 
Смаиловић“ Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за образова-

ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
59. Закон о измјенама и допунама За-

кона о преузимању права оснивача 
над Јавном установом ОШ „Мехме-
далија Мак Диздар“ Витковићи 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за образова-

ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
60. Закон о полицијским службеници-

ма Кантона 
 

Предлагач: Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде  

Р о к: IV  тромјесечје 
   
61. Закон о измјенама и допунама За-

кона о унутрашњим пословима 
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Предлагач: Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде  

Р о к: IV  тромјесечје 
 
62. Стратегија развоја омладинске пол-

итике Босанско-подрињског канто-
на Горажде за период 2019-2024. го-
дина 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за образова-

ње, младе, науку, културу и 
спорт у Босанско-подрињ- 
ског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
63. Одлука о давању сагласности на 

измјене и допуне Финансијског пл-
ана Завода здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2019. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог осигу-

рањ Босанско-подрињског 
кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
  
64. Одлука о давању сагласности на 

Финансијски план ЈУ „Служба за 
запошљавање Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“ за 2020.годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање 

Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: IV тромјесечје 
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65. Одлука о давању сагласности на 

одлуку о извршењу Финансијског 
плана ЈУ „Служба за запошљавање  
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, за 2020. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: ЈУ Служба за запошљавање 

Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: IV тромјесечје 
 
66. Одлука о давању сагласности на 

финансијски план Завода здравст-
веног осигурања Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2020. го-
дину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог осигу-

рањ Босанско-подрињског 
кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
67. Одлука о давању сагласности на 

одлуку о извршењу Финансијског 
плана Завода здравственог осигу-
рања Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2020. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Завод здравственог осигу-

рањ Босанско-подрињског 
кантонa Горажде 

Р о к: IV тромјесечје 
 
68. Извјештај о раду основних школа 

Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
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Обрађивач: Основне школе са подручја 
Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
69. Извјештај о раду средњих школа 

Босанско-подрињског кантона Го-
ражде 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Средње школе са подручја 

Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
70. Буџет Босанско-подрињског канто-

на Горажде за 2020. годину 
 

Предлагач: Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
71. Закон о извршењу Буџета Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде за 
2020. годину 

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за финансије 

Босанско-подрињског кант-
онa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
72. Програм рада Скупштине Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде за 
2020. годину  

   
Предлагач: Колегиј Скупштине 

Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Колегиј Скупштине 
Босанско-подрињског  
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 кантона Горажде 
Р о к: IV  тромјесечје 

 
73. Програм рада Владе Босанско-под-

рињског кантона Горажде за 2020.г. 
 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Р о к: IV  тромјесечје 

   
74. Имплементација циљева и полити-

ка Скупштине за протеклу годину 
кроз реализацију Програма рада 
Скупштине за 2020. годину 

 
Предлагач: Колегиј Скупштине 

Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Обрађивач: Колегиј Скупштине 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
75. Презентација циљева и политика 

Кантона за наредну годину 
 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Р о к: IV  тромјесечје 

 
76. Информација о проведеним актив-

ностима из области енергетске еф-
икасности и постигнутим резулта-
тима 

  
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за урбанизам, 

просторно уређење и зашти-
ту околине Босанско-подри-
њског кантонa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
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77. Информација о ревизији привати-

зације у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде   

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Обрађивач: Влада Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
Р о к: IV  тромјесечје 

 
78. Информација о стању у области 

здравства на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде   

 
Предлагач: Влада Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Обрађивач: Министарствo за  социјалну 

политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског канто-
нa Горажде 

Р о к: IV  тромјесечје 
 
 
III - РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ  
 

Ради што квалитетнијих конач-
них законских и других рјешења, Ску-
пштина Кантона у својој унутрашњој 
структури има изабрана одговарајућа 
радна тијела.  
 

Радна тијела Скупштине ће у 
току цијеле године континуирано раз-
матрати материјале и давати мишље-
ња Скупштини, односно, вршити пос-
лове који су им одређени Пословник-
ом Скупштине.  
 

Скупштина ће по указаној пот-
реби доносити одлуке о аутентичном 
тумачењу закона и других аката које 
доноси Скупштина.  
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IV - ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ  
        ПРОГРАМА  
 

Имајући у виду да је јавност ра-
да један од основних постулата дјело-
вања ове Скупштине, а да би се у том 
смислу мобилисале све снаге, односно 
овлаштени заинтересовани субјекти, 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде доноси Програм рада за 
2019. годину.  
 

Од свих њих Скупштина Кант-
она очекује нове иницијативе и прије-
длоге током 2019. године, који ће се по 
подношењу у Скупштину, по проце-
дури прописаној Пословником Скуп-
штине, уврштавати у дневни ред сје-
дница и водитће се расправа о истим. 
За извршење утврђених задатака из 
Програма рада Скупштине задужена 
је, у принципу, Влада Кантона.  
 

Утврђени задаци обавезују Вла-
ду Кантона, али је и не ограничавају у 
иницирању и предузимању и других 
мјера и активности у циљу реализаци-
је обавеза утврђених важећим пропи-
сима.  
 

Програм рада Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде је 
отворен за грађане, привредна друшт-
ва и друга правна лица, стога ће Скуп-
штина у току 2019. године по потреби 
разматрати и остале акте који нису пл-
анирани овим Програмом, а за које се 
укаже потреба и који буду поднесени 
у скупштинску процедуру од стране 
овлаштених предлагача, а чије разма-
трање буде од значаја за грађане Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
односно уређење одређених питања 
из надлежности Кантона.   
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Влада Кантона, у својству пред-
лагача, и ресорна кантонална минис-
тарства, као и други кантонални орг-
ани управе, у својству носиоца израде 
нормативно-правних те студијско-ана-
литичких и информационо-докумен-
тационих аката који буду планирани у 
Програму рада Скупштине за 2019. го-
дину, дужни су да приликом припре-
мања и израде, односно утврђивања 
истих узму у обзир изнесене ставове, 
сугестије, примједбе и приједлоге пос-
ланика Скупштине изнесене у распра-
вама приликом разматрања истих или 
сличних аката у претходној години 
или приликом ранијих разматрања, 
као и раније закључке Скупштине до-
несене приликом ранијег разматрања 
истих или сличних аката у претходн-
им годинама, те закључке надлежних 
сталних радних тијела Скупштине, са 
посебним освртом на мјере и активно-
сти које су у тим закључцима и раније 
разматраним актима предвиђени за 
побољшање стања у одређеним облас-
тима, у смислу навођења онога што је 
по истим у међувремену подузето, од-
носно конкретно извршено, дајући кр-
атак пресјек затеченог стања у одређе-
ним областима (у информацијама и 
извјештајима). 
 

Извјештаји, информације, пре-
двиђене материјалним законима, Пос-
ловником Скупштине Босанско-подри-
њског кантона Горажде и другим про-
писима, који нису увршени у Програм 
рада Скупштине за 2019. годину, биће 
кандидовани као тачке дневног реда 
по динамици предвиђеној материјал-
ним прописима. 
 

Овлаштени предлагачи, по По-
словнику Скупштине Босанско-подри- 
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њског кантона Горажде, задржавају 
право измјене термина плана поједин-
их тачака предвиђених у овом Програ-
му.  
 
 
V - ИЗБОРИ, ИМЕНОВАЊА,  
      ПОТВРЂИВАЊА, СМЈЕЊИВАЊА  
      И РАЗРЈЕШЕЊА 
 

У складу са овлаштењима из 
Устава, закона и Пословника Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Скупштина ће на приједлог Ко-
мисије за избор и именовања, вршити 
избор и именовање и разрјешење,  од-
носно потврду именовања, смјењива-
ња и разрјешења. 
 
 
VI - РАЗМАТРАЊЕ ПИТАЊА  
        ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ  
        ПАРЛАМЕНТА БИХ,  
        ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ  
        БИХ И ПИТАЊА ОСТВАРИВАЊА  
         МЕЂУКАНТОНАЛНЕ И  
         МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 
 

Скупштина ће по потреби у ов-
ом периоду разматрати материјале из 
дјелокруга Парламента Босне и Херце-
говине и Парламента Федерације Бос-
не и Херцеговине, ради доношења ми-
шљења, сугестија и приједлога, као и 
питања за остваривање међукантонал-
не и међународне сарадње, као и мате-
ријале из заједничког дјелокруга кант-
она и других нивоа власти.  
 
 
VII - СТУПАЊЕ НА СНАГУ  
 

Програм рада Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за  
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2019. годину ступа на снагу даном об-
јављивања у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“. 
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ПРОГРАМ РАДА ВЛАДЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
1. У В О Д  
 
 

Програм рада је одређен утвр-
ђеним методолошким оквиром, који 
садржи нормативни оквир планирања 
којим се постиже већа дисциплина у 
благовременом и усклађеном плани-
рању и истовремено у себи садржи ел-
ементе оцјене учинковитости рада ор-
гана и упосленика. Израда програма 
рада на овај начин постаје дио јединст-
веног конзистентног система планира-
ња, при чему се истовремено успостав-
љају системи појачаног мониторинга и 
одговорности за реализацију планира-
ног. Сам Програм је конципиран кроз 
уводно назначавање активности које 
би требале обиљежити рад у овој го-
дини, дефинисање циљева, програма 
и активности кроз секторе Владе, оз-
начавање нормативних и тематских 
активности, најважније програмске ак-
тивности и, на крају, буџетску пројек-
цију потребних средстава за реализац-
ију. У односу на сам методолошки ок-
вир програмира се даљи развој овог 
веома важног система превасходно у 
нормативном и оперативном смислу.  
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У основи овог Програма рада 
стоји визија Кантона  као модерног, ев-
ропски орiјентисаног кантона који св-
оју политику темељи на продуктив-
ном и континуираном запошљавању, 
ефикасној администрацији и социјал-
ној укључености, односно кантон сн-
ажне привредне инфраструктуре који 
омогућава запошљавање, растући жив-
отни стандард, уз одрживо кориштење 
природних ресурса.  
 

Генерално посматрано, Босан-
ско-подрињски кантон Горажде, од ос-
нивања до данас, карактеришу чиње-
нице почетне потпуне девастације пр-
остора до данашњег одређеног напре-
тка у свим сегментима. Дио полазне 
основе стања за дјеловања ове Владе су 
позитиван тренд привредног раста и 
тренд повећања запослености, али ист-
овремено и недовољна развијеност ин-
фраструктуре, недовољна искориште-
ност природних ресурса, неадекватно 
ријешено питање финансирања Kан-
тона, одсуство веће сарадње нижих и 
виших нивоа власти, неуређен систем 
рада јавне управе, неразвијеност лока-
лних заједница, неријешена имовинс-
ка питања Kантона, проблем запош-
љавања, као и чињеница спорог форм-
ирања власти, што представља велику 
потешкоћу, нарочито у дијелу заједни-
чких надлежности.  
 

Влада ће у овом мандатном пе-
риоду усмјерити активности на про-
ведби Стратегије развоја Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, као и дон-
ошење Стратегије развоја кантона 2020 
-2024.  
 

Развој инфраструктуре и ефи-
каснија искориштеност природних ре- 
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сурса ће, поред развоја мјера кроз из-
раду Стратегије развоја, бити у фокусу 
рада у овој години, претежно на начин 
да ће се приступити изради и побољ-
шању путних комуникација.  
 

Одржавање и побољшање буџ-
етске стабилности Кантона и општина 
у саставу Кантона је веома битна акти-
вност у оквиру програмског периода у 
смислу одржавања постојећег нивоа 
животног стандарда, јавне потрошње, 
нивоа безбједности у Kантону, соци-
јалне и здравствене заштите. У оквиру 
буџетских оквира развијаће се системи 
суфинансирања пројеката локалних 
заједница и адекватније финасирање 
општина, као и укупно стварање прет-
поставки за аплицирање за пројекте 
који садрже обавезу суфинансирања. 
Осим наведеног, као значајно се наме-
ће и развијање програма мјера за про-
ведбу налаза ревизије у програмском 
периоду. 
 

Модернизација система образо-
вања је континуиран процес и свакако 
заслужује пажњу у виду инфраструк-
турног побољшања услова у школама, 
развоја система наставе и праћења ква-
литета, система стипендија појачаним 
укључивањем социјалних критерија, 
као и питањима даљњег развоја пред-
школских и  високошколских устано-
ва. Успоставиће се побољшани норма-
тивни оквир у области основног обра-
зовања и области образовања одрасл-
их (цјеложивотног учења) као неопхо-
дног система прилагођавања потреба 
на тржишту рада. 
 

Кроз све секторе рада Владе на-
стојаће се постићи већи обим сарадње 
са другим, вишим нивоима власти, ме- 
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ђународним организацијама и цивил-
ним друштвом, као начин  остварива-
ња додатних финансијских средстава 
пројектима и Буџету.  
 
2. Ц И Љ Е В И  
 

Узимајући у обзир чињеницу 
континуираног тока друштвених про-
цеса, шири контекст стратешког план-
ирања и постојећих важећих стратеш-
ких докумената, развој привредне про-
изводње, запошљавање, постизање фи-
скалне стабилности, унапређење рада 
јавне управе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде ће имати приоритет у 
дјеловању Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Основни стратешки циљеви Бо-
санско-подрињског кантона су дефин-
исани Стратегијом развоја за период 
2016-2020, а у циљу осигурања верти-
калне и хоризонталне интеграције, те 
су наслоњени на Стратегију развоја 
БиХ 2010-2020, Стратегију социјалне 
укључености БиХ 2010-2020, Реформ-
ску агенду коју је прихватио Савјет ми-
нистара БиХ, Влада ФБиХ и Влада 
Кантона. Такође, у обзир се мора узети 
Вишедржавни стратешки документ за 
ИПА ИИ 2014-2020, који је усвојила 
Европска комисија 30.6.2014. године, те 
са Индикативним стратешким докуме-
нтом за БиХ ИПА II 2014-2017, који је 
усвојила Европска комисија 15.12.2014. 
године. Вијеће Европе је у Бриселу, 17. 
06.2010. године усвојило документ „Ев-
ропа 2020“ као своју нову стратегију за 
запошљавање, паметан, одржив и инк-
лузиван развој – што такође мора бити 
узето у обзир код програмирања рада 
владе у овом и наредном периоду. 
Поред свега наведеног, постоји и низ  
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секторских стратегија у области право-
суђа, управе, образовања, социјалне 
политике, заштите околине и др. што 
утиче на коначно дефинисање циљева 
у програму рада и у зависности од до-
ступних финасијских средстава утиче 
и на програмске мјере и активности у 
2019. години. 
 

Формирање власти на вишим 
нивоима у Босни и Херцеговини тако-
ђе ће имати утицаја на циљеве и акти-
вности Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде као дијела цјелокупног 
система реформи у Босни и Херцего-
вини. 
 

Визија развоја Босанско-подри-
њског кантона Горажде исказује страт-
ешку намјеру грађанства и  одражава 
тежње да Босанско-подрињског канто-
на Горажде постане савремена европс-
ка регија, оријентисана на одрживе ас-
пекте развоја гдје се развој посматра 
као вишедимензионалан процес екон-
омске, друштвене, околинске, просто-
рне и институционалне трансформа-
ције са циљем побољшања квалитета и 
стандарда живота грађана и грађанки. 
Визија укључује инклузију свих секто-
ра друштва у развојне процесе, укљу-
чујући јавни, приватни и цивилни 
сектор.  
 

На основу стратешких фокуса и 
визије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, дефинисана су четри страте-
шка циља, који осигуравају синергијс-
ке ефекте између развоја економије, 
околине и друштва, уз пуно уважава-
ње интереса локалне управе. С тим у 
вези, стратешки циљеви из Стратегије 
развоја Босанско-подрињског кантона  
Горажде 2016-2020. дефинисани су на  



Број 9 – страна 1126 
 
 
сљедећи начин:  
    

Стратешки циљ 1: Успостави-
ти погодно привредно окружење и 
динамичну привреду, засновану на 
природним ресурсима и пословној 
традицији 
 

Првим стратешким циљем раз-
воја Босанско-подрињског кантона Го-
ражде дефинисано је успостављање 
погодног привредног окружења и ди-
намичне привреде, који ће се заснива-
ти на кориштењу свих расположивих 
потенцијала, прије свега природних 
ресурса и пословне традиције. Овим 
циљем ће се постићи позитивни ефеки 
који се односе на повећање извоза, раз-
воја малих и средњих предузећа, рура-
лни развој, обогаћивање туристичке 
понуде те унапређење путне инфраст-
руктуре. 

 
У циљу остварења стратешког 

циља успостављања погодног послов-
ног окружења и динамичне привреде 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, дефинисано је пет приоритетних 
циљева:  
 
 Ојачати привреду и потицати 

извозно-оријентисану индустрију 
 

 Развити руталне средине кори-
стећи пољопривредне и турис-
тичке потенцијале 

 

 Развијати туристичку понуду и 
инфраструктуру у складу са ра-
сположивим потенцијалима 

 

 Унаприједити подузетничку 
инфраструктуру и пословно 
окружење 

 

 Унаприједити путну инфрастр-
уктуру 
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Крајњи исходи дефинисаних 
приоритетних циљева треба да допри-
несу развоју индустријске производње 
кроз повећање физичког обима индус-
тријске производње, повећање извоза, 
повећање производње домаћих улазн-
их компоненти за индустрију и смање-
ње увоза, као и повећање укупних ост-
варених инвестиција у секотру индус-
трије; затим развоју руралних средина 
кроз повећање пољопривредне основе 
(површине обрађеног земљишта, стаб-
ала воћа, грла стоке) и производње 
шумских сортимената; развоју туриз-
ма кроз обогаћивање туристичке пон-
уде и привлачење туриста за повећање 
долазака и ноћења туриста на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде; развоју подузетничке инфраст-
руктуре и пословног окружења за по-
већање броја пословних субјеката и за-
пошљавања; те развоју путне инфраст-
руктуре и повезаности Босанско-под-
рињског кантона Горажде са сусједн-
им регијама кроз изградњу цеста, те 
реконструкцију локалних путева и из-
градњу мостова. 

 
      Стратешки циљ 2: Учинити 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде мјестом квалитетног живљења 
 

Унапређење друштвеног секто-
ра огледа се кроз креирање иноватив-
них културно-спортских садржаја који 
имају за циљ афирмацију дјеце и мл-
адих, подржавање и суфинасирање 
пројеката организација цивилног дру-
штва који доприносе повећању могућ-
ности за активно учешће младих, же-
на, ратних ветерана, цивилних жртава 
рата, старијих лица, и лица у стању со-
цијалне потребе у друштвеном животу 
кантона. Неопходно је водити рачуна  
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о континуираном развијању људских 
потенцијала, те развоју садржаја за све 
друштвене групе на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, јер 
социјална укљученост се сматра кључ-
ним условом за одржив дугорочни ра-
звој. Дата област обухвата 4 приорите-
та којима се остварује други стратеш-
ки циљ развоја Босанско-подрињског 
кантона Горажде. Сама сврха локалног 
економског развоја је процес побољ-
шања економског капацитета локалне 
заједнице у настојању да се побољша 
њена економска будућност и квалитет 
живота њених грађана. У том процесу, 
све интересне групе су врло битне за 
социо-економски раст и развој. Осигу-
рање високог степена сигурности гра-
ђана, континуирано развијање људс-
ких потенцијала Босанско-подрињског 
кантона Горажде кроз образовање, сп-
орт и културу, унапређење тржишта 
радне снаге, осигурање праведног сис-
тема социјалне и здравствене заштите 
базираног на потребама кантона су 
кључне тежње и приоритетни циљеви 
у склопу другог стратешког циља у 
периоду 2016-2020. године.  

 
Стратешки циљ 3: Осигурати 

одрживо управљање околином и ја-
чати инфраструктурне капацитете 
Кантона 
 

Како би се осигурало одрживо 
управљање околином и природним 
ресурсима, омогућила квалитетна ком-
унална услуга становницима Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде те ст-
вориле основне претпоставке за даљи 
развој привреде, зацртан је трећи ст-
ратешки циљ. Овим циљем ће се пос-
тићи позитивни ефекти и створити 
сви предуслови и нормативни оквири  
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за допринос у заштити и очувању ок-
олине кроз унапређење инфраструк-
туре у домену информационих систе-
ма за интегрално управљање околин-
ом, унапређење комуналне инфраст-
руктуре те заштиту и санацију око-
линских компоненти (вода, земља, зр-
ак), те заштиту и унапређење природ-
них ресурса и обновљивих извора ен-
ергије. Приоритетни циљеви су: оси-
гурати ефикасну успоставу и инстру-
менте имплементације мјера заштите 
околине и очувања природе; јачати ко-
муналне инфраструктурне капаците-
те; повећање енергетске ефикасности 
постојећих потрошача и унапређење 
кориштења обновљивих извора енерг-
ије. 
 

Стратешки циљ 4: Развити кв-
алитетну и ефикасну јавну управу у 
служби грађана Кантона  
 

Процес приступања Европској 
унији и потребе грађана пред јавну 
управу у БиХ постављају нове захтјеве 
и обавезе. Да би се одговорило овим 
захтјевима, јавна управа мора повећа-
ти своје капацитете. У развоју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, кљу-
чну улогу има јавна управа, првенстве-
но управа Кантона и пратећих инсти-
туција у надлежности истог. Повећање 
капацитета се може постићи креирањ-
ем нових капацитета и услуга или по-
већањем ефикасности постојећих кап-
ацитета и услуга. Приоритетни циље-
ви су јачање ефикасности, ефективно-
сти и транспарентности јавне управе 
Кантона, те модернизација свих њених 
услуга у складу са савременим трендо-
вима. Допринос остварењу поменутих 
стратешких циљева оставља широке 
могућности развоја активности, што је  
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карактеристика овог програма. Реали-
зација укупно наведеног стратешког 
оквира кроз мјере и активности Владе 
у 2019. години увелико ће зависити од 
укупних активности власти у Федера-
цији БиХ, сарадње и финасијског ок-
вира који ће бити остварен у току буџ-
етске године. 
   

Имајући у виду резултате, оба-
везе, проблеме, искуства, као и циљеве 
ресорних министарстава, Влада Босан-
ско-подрињског кантона у току 2019. 
године планирала је остваривање свој-
их стратешких циљева засебно по ми-
нистарствима Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде. С тим у вези, 
у наставку овог Програма као посебни 
његови дијелови утврђени су и одре-
ђени стратешки циљеви свих осам ми-
нистарстава у саставу Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде.  
 
 
1. УРЕД ПРЕМИЈЕРА И ВЛАДЕ БО-

САНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАН-
ТОНА ГОРАЖДЕ У 2019.ГОДИНИ 

 
      Активности Уреда премијера и 
Владе Босанско–подрињског кантона 
Горажде усмјериће се на учешће у 
изради Стратегије развоја Федерације 
БиХ за период  2021 – 2027. године.  
 

У складу са Стратегијом развоја 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за период 2016-2020. године, наста-
виће се активности које се тичу рефор-
ме јавне управе.   
 

Када говоримо о мигрантској 
кризи, Влада координира са државним 
и ентитетским институцијама ради рј-
ешавања овог питања који је све више 
заступљено у Босни и Херцеговини.  
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Број миграната у задње двије године је 
знатно повећан на подручју нашег ка-
нтона због његовог геогрфског и гра-
ничног положаја. Влада је, као и претх-
одне године, спремна да заједно са Ди-
рекцијом за робне резерве, Министар-
ством за унутрашње послове и Минис-
тарством за здравство, социјалну поли-
тику, избјеглице и расељена лица  пр-
ужа помоћ мигрантима  у прехрамбен-
им и хигијенским артиклима.   
 

Све обавезе које је Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде има-
ла у 2018.години, а односе се на процес 
ЕУ интеграција у Босни и Херцегови-
ни су успјешно завршене, укључујући 
и одговоре из нашег Кантона на Уп-
итник ЕУ. У 2019. години ће Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
наставити да даје свој пуни допринос 
процесу придруживања БиХ Европској 
унији и наставити са јачањем институ-
ционалних и кадровских капацитета, 
како би се успјешно одговорило овом 
захтјевном процесу.  
 

На основу Закона о развојном 
планирању и управљању развоја у 
ФБИХ у области стратешког планира-
ња, Уред премијера и Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде је у скл-
опу своје организационе јединице ус-
поставио је сектор за стратешко план-
ирање и ЕУ интеграције.  
 
 
2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ МИН-

ИСТАРСТВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
МЛАДЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И 
СПОРТ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
      Стратешки циљеви Министар-
ства за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт за 2019. годину произила- 
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зе из наставка континуираних актив-
ности дефинисаних у законском окви-
ру предшколског, основног, средњег, 
високог образовања, младих, спорта, 
науке и културе, а односе се на сљеде-
ће: 
 

1. Унапређење образовања на 
подручју Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде кроз разв-
ој четири нивоа образовања 

 
Реализација овог стратешког ци-

ља заснива се на специфичним циље-
вима за 2019.годину и то: 
 
 Развој предшколског одгоја и 

образовања 
 
 Предшколски одгој и образова-
ње је саставни дио јединственог одго-
јно-образовног система у Босни и Хер-
цеговини. Он је први посебан и специ-
фичан степен одгојно-образовног сис-
тема који се бави одгојем дјеце пред-
школске доби узраста од 6 мјесеци до 
поласка у основну школу. Предшкол-
ски одгој и образовање одређују појм-
ови одгој, образовање, њега и заштита. 
Активности које ће се реализовати у 
2019. години по овом стратешком ци-
љу су: 
 
 Стварање услова за наставак ре-

ализације обавезног програма 
за дјецу пред полазак у основну 
школу, као активности која је у 
досадашњем периоду реализо-
вана у 100% обиму.  

 Стварање што бољих услова у 
предшколским установама како 
би се боравак дјеце учинио што 
угоднијим.  

 Омогућавање бесплатних љека-
рских прегледа за сву дјецу која  
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похађају обавезни програм пр-
ед полазак у основну школу.  

 
 Развој основног одгоја  и обра-

зовања 
 

Сврха основног одгоја и образо-
вања је да кроз оптимални интелектуа-
лни, физички, морални и друштвени 
развој појединца, а у складу са његов-
им могућностима и способностима, 
допринесе стварању друштва заснова-
ног на владавини закона и поштивању 
људских права, те допринесе његовом 
економском развоју који ће осигурати 
најбољи животни стандард за све гра-
ђане. Активности које ће се реализова-
ти у 2019. години по овом стратешком 
циљу су стварање што бољих услова за 
реализацију одгојно-образовног рада у 
свим основним школама на подручју 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а које се огледа у сљедећем:  
 
 Опремање школских простора 

те набавка опреме и учила, а 
све у циљу стварања што бољих 
услова за одвијање наставног 
процеса,  

 Набавка бесплатних уџбеника 
за што већи број дјеце,  

 Настојање да се за што већи бр-
ој дјеце која станују на удаљено-
сти већој од 4 км обезбиједи пр-
евоз до школе,  

 Континуирана едукација наста-
вног особља, кроз одржавање 
семинара, округлих столова 
итд.  

 Организовање такмичења за 
ученике из сљедећих предмета: 
енглеског и њемачког језика, 
информатике, математике, вје-
ронауке, физике, демократије и  
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бициклизма, 

 Провођење активности на обез-
бјеђивању услова за наставак 
реализације пројекта школе у 
природи. 

 
 Развој средњег образовања и 

одгоја 
 

Средње образовање и одгој је 
дјелатност од посебног друштвеног 
интереса. Сврха средњег образовања је 
да кроз интелектуални, физички, мо-
рални и друштвени развој појединца, 
у складу са његовим могућностима и 
способностима, допринесе стварању 
друштва заснованог на владавини за-
кона и поштивању људских права, те 
допринесе његовом друштвено – еко-
номском развоју, који ће допринијети 
унапрјеђењу животног стандарада гр-
ађана. Активности које ће се реализо-
вати у 2019. години по овом стратешк-
ом циљу су: 

 
 Стварање што бољих услова за 

реализацију одгојно-образовног 
рада у свим средњим школама 
на подручју Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, а које се 
огледа у сљедећем:  

 Опремање школских простора 
те набавка опреме и учила, а 
све у циљу стварања што бољих 
услова за одвијање наставног 
процеса,  

 Настојање да се за што већи бр-
ој дјеце која станују на удаље-
ности већој од 4 км обезбиједи 
суфинансирање превоза до шк-
оле,  

 Континуирана едукација наста-
вног особља кроз одржавање се-
минара, округлих столова итд, 
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 Организовање такмичења за 
ученике из сљедећих предмета: 
Математика, Вјеронаука, Физи-
ка, Демократија, 

 Наставити провођење политике 
уписа ученика у средње школе 
у складу са исказаним потреба-
ма тржишта рада, 

 Наставити сарадњу са пословн-
им субјектима у погледу прово-
ђења практичне наставе, 

 Вршити провјере испуњавања 
услова пословних субјеката у 
погледу извођења практичне 
наставе,  

 Укључити што већи број учени-
ка у провођење практичне нас-
таве код пословних субјеката, 

 Провођење активности које су 
дефинисане Законом о образо-
вању одраслих на подручју Бо-
санско–подрињског кантона Го-
ражде, а који има за циљ побо-
љшати образовне и квалифи-
кационе структуре и унапређе-
ње могућности запошљавања 
становништва, омогућити стиц-
ање најмање основног образов-
ања, подизати основну и функ-
ционалну писменост одраслих, 
оспособљавати за запошљавање 
одраслих лица која немају завр-
шено формално образовање и 
стицање квалификација за прво 
занимање, омогућавати даље 
образовање и обуку, односно 
могућност доквалификације, 
преквалификације и континуи-
раног стручног усавршавања 
током цијелог радног и животн-
ог вијека, омогућавати образов-
ање и стицање знања, вјештина 
и компетенција у складу са лич-
ним способностима, афините- 
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тима и животном доби поједи-
нца, омогућавати формално/ја-
вно признавање и потврђивање 
резултата претходног учења од-
носно стечених знања, вјешти-
на и компетенција, без обзира 
на начин њиховог стицања, ств-
арати основе за одрживи друш-
твено-економски развој на лок-
алном, кантоналном, ентитетс-
ком и државном нивоу, повећа-
ти професионалну мобилност 
и флексибилност радно актив-
ног становништва, смањити си-
ромаштво, остварити једнакос-
ти, социјалну укљученост и ме-
ђугенерацијску солидарност, 
унаприједити квалитет живота 
– личног, породичног, природ-
ног и социјалног окружења, ра-
звијати демократију, интеркул-
туралност и толеранцију, омо-
гућити интеграцију у европски 
друштвени и економски прос-
тор уважавајући европске обра-
зовне оквире.  

 
 Развој високог образовања 

 
Дјелатност високог образовања 

је од посебног друштвеног интереса за 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де и дио је међународног, а посебно 
европског образовног, научног однос-
но умјетничког простора. Активности 
које ће се реализовати у 2019. години 
по овом стратешком циљу су: 
 
 Адекватно нормативно уређе-

ње високог образовања, а које се 
првенствено односи на доноше-
ње подзаконских аката са посе-
бним акцентом на стандарде и  
нормативе те правилник о акр- 
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едитацији високошколских уст- 
анова, 

 У циљу реализације исказаних 
потреба тржишта рада настави-
ти пружати подршку студенти-
ма кроз додјелу студентских ст-
ипендија у складу са Критери-
јима донесеним од стране Владе 
Босанско–подрињског кантона 
Горажде.  

 
2. Унапређење науке и културе  

 
Под културном дјелатношћу се 

подразумијевају сви облици стварала-
штва, преношења и очувања културн-
их вриједности у области књижевне, 
музичке, плесне, позоришне, ликовне, 
филмске и видео дјелатности, очувања 
културног и природног наслијеђа, ар-
хивске, музејске, изложбене и библио-
текарске дјелатности, као и издавашт-
ва, кинематографије и радија и теле-
визије. Када је ријеч о техничкој култу-
ри, основни циљеви у области технич-
ке културе су: развитак и афирмација 
техничке културе, подстицање на ств-
аралачки научни рад, технички одгој 
и образовање, унапређење иноватор-
ства, ширење научних и техничких до-
стигнућа, афирмисање техничких спо-
ртова и научно и техничко оспособља-
вање грађана. Активности које ће се 
реализовати у 2019. години по овом ст-
ратешком циљу су:  
 
 Адекватно нормативно уређе-

ње које се првенствено огледа у 
доношењу  Закона о измјенама 
и допунама Закона о култури 

 Промоција културе те селекци-
ја културних дешавања кроз ре-
ализацију Календара и суфина-
нсирање важних културних де- 
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шавања на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде у 
већем новчаном износу у одно-
су на претходне године 

 Успостављење партнерских од-
носа са институцијама у обла-
сти културе, техничке културе 
и информисања, те овим инст-
итуцијама осигурати подршку 
кроз финансирање и суфинан-
сирање пројеката 

 Провођење активности од стр-
ане Савјета за културу Босанс-
ко–подрињског кантона Гораж-
де као савјетодавног тијела Вла-
де Босанско–подрињског канто-
на Горажде 

 
3. Унапређење спорта  

 
Спорт је дјелатност од јавног 

интереса у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде и општинама у његовом 
саставу. Јавни интереси и циљеви 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и општина у његовом саставу у сп-
орту су: развијање свијести грађана, 
посебно младих и лица са инвалиди-
тетом о спорту и његовим вриједнос-
тима, допринос васпитању, образова-
њу и развоју дјеце и омладине, подсти-
цање и афирмисање спорта и његових 
вриједности као дијела културе и уку-
пних материјалних и духовних вријед-
ности друштва, очување здравља као 
основе сваке људске активности, радне 
продуктивности, изражавања ствара-
лаштва и хуманог живљења, подстица-
ње систематског и организованог бав-
љења спортом у слободно вријеме, сис-
темско стварање услова за остварива-
ње врхунских спортских резултата, ор-
ганизација система такмичења у скла-
ду са правилима међународних спорт- 
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ских федерација, спорт за лица са ин-
валидитетом, школски и студенски сп-
орт. Активности које ће се реализовати 
у 2019. години по овом стратешком 
циљу су: 
 
 Развој спорта у складу са  четве-

рогодишњом Стратегијом разв-
оја спорта у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде 

 Подршка, подстицање и промо-
висање такмичарског спорта 
кроз подршку редовним и дод-
атним програмима регистрова-
них спортских клубова те подр-
шку програмима кориштење 
спортских објеката 

 Подршка, подстицање и промо-
висање школског спорта кроз 
подршку редовним програми-
ма Актива наставника тјелесног 
и здравственог одгоја у Босанс-
ко-подрињском кантону Гораж-
де 

 Подршка, подстицање и промо-
висање спорта лица са инвали-
дитетом кроз подршку редовн-
им програмима Спортског саве-
за за спорт и рекреацију инва-
лида у склопу којег дјелују спо-
ртски клубови лица са инвали-
дитетом 

 Подршка, подстицање и промо-
висање рекреативног спорта ко-
роз подршку редовним програ-
мима и додатним програмима 
спортских клубова – удружења 
спортске рекреације 

 Подршка адаптацији, санацији 
и реконструкциији спортских 
објеката на подручју  Босанско-
подрињског кантона Горажде у 
циљу њихове модернизације и 
искористивости 
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 Унапређење активности на спр-

ечавању насиља и недоличног 
понашања на спортским прире-
дбама. 

 
4. Млади  

 
 Законом о младима Федерације 
Босне и Херцеговионе дефинисано је 
да се младим лицима сматрају лица од 
петнаест до тридесет година старости, 
док су према дефиницији Уједињених 
нација млади лица између петнаест и 
двадесет и четири године. С тим у ве-
зи, Босанско-подрињски кантон Гора-
жде има обавезу самосталног осигура-
ња минимума мјера на плану рада са 
младима и омладинских активности. 
Активности које ће се реализовати у 
2019. години по овом стратешком ци-
љу су: 
 
 Провођење обавеза утврђених 

Законом о младима у Федерац-
ији Босне и Херцеговине, те ре-
ализација активности у складу 
са Програмом утрошка средста-
ва Текући трансфери поједин-
цима – за младе и Текући тран-
сфери непрофитним организа-
цијама – за младе 

 Доношење Стратегије развоја 
омладинске политике Босанско 
– подрињског кантона Горажде 
2019-2024. 

 Јачање капацитета младих љу-
ди и омладинских удружења 
кроз подршку њихових пројект-
них активности 

 Наставак сарадње са омладин-
ским удружењима и невладин-
им организацијама с циљем ак-
тивизма младих 
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5. Унапређење провођења акти-

вности у области безбједности 
саобраћаја  

 
 У области безбједности саобра-
ћаја на путевима у Босни и Херцего-
вини за 2019. Годину, Министарство ће 
наставити радити на обезбјеђивању 
услова за што квалитетније провођење 
испита за возаче моторних возила, ис-
пита за добијање лиценце, као и испи-
та за добијање дозволе возач-инструк-
тор моторних возила, те извршити пр-
овјеру испуњавања услова за рад ауто-
школа. Такође, радиће се на  пермане-
нтној едукацији свих актера  који  уче-
ствују у обављању послова прописан-
их Законом о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у Босни и Хер-
цеговини, а који су стављени у надле-
жност овог Министарства.  
 
 
3. СТРАТЕШКИ И ПРИОРИТЕТНИ 

ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА ЗА 
БОРАЧКА ПИТАЊА У 2019. ГОД.  

 
Стратешки циљ Министарства 

за борачка питања у 2019. години јесте 
унапређење статуса припадника бора-
чких популација и заштита тековина 
њихове борбе за очување Босне и Хер-
цеговине.  
 

У складу са стратешким циљем, 
Министарство за борачка питања је 
дефинисало сљедеће приоритетне ци-
љеве за 2019. годину: 
 
 ефикаснија имплементација до-

пунских права бранилаца и чл-
анова њихових породица 

 активна улога у обиљежавању 
значајних догађаја и датума  

 



Број 9 – страна 1134 
 
 
2.1.  Ефикаснија имплементација  
        допунских права  
 

Министарство за борачка пита-
ња не може утицати на обим и начин 
исплате права признатих федералним 
законима, али може утицати на она 
призната Законом о допунским прави-
ма бранилаца и чланова њихових пор-
одица у Босанско–подрињском канто-
ну Горажде. Очекивани резултати који 
се планирају постићи имплементаци-
јом овог приоритетног циља су боља 
усмјереност буџетских средстава нам-
ијењених за имплементацију допунск-
их права ка најугроженијим припад-
ницима борачких популација. На овај 
начин, уз иста буџетска средства, пос-
тићи ће се већи ефекти. Наставиће се 
помагати фондација „Истина за Гора-
жде“. 
 

У оквиру овог циља, посебну 
пажњу Министарство за борачка пита-
ња ће посветити рјешавању питања од 
егзистенцијалног значаја за припадни-
ке борачких популација, као што су 
запошљавање и стамбено збрињавање. 
 
2.2.  Активна улога у обиљежавању  
        значајних догађаја и датума  
 

У претходном је периоду, на 
приједлог Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, односно Министар-
ства за борачка питања, Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де донијела нову Одлуку о утврђива-
њу „Календара обиљежавања значајн-
их догађаја, датума и личности у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде“ 
којом су прецизније дефинисани дога-
ђаји, датуми и личности из блиске пр-
ошлости који заслужују да се не забо- 
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раве, чиме су се створиле претпоставке 
Министарству за борачка питања за 
њихово  достојанствено обиљежавање 
и очување тековина борбе за Босну и 
Херцеговину.  
 

У циљу адекватног сређивања, 
чувања и обиљежавања историјских 
чињеница и догађаја наставитће се ак-
тивности на изградњи/реконструкци-
ји Централног спомен-обиљежја бран-
иоцима Горажда, изради монографије 
Горажде-град херој, као и другим про-
јектима као што је изградња спомен-
обиљежја команданту Заиму Имамо-
вићу те уређење и одржавање осталих 
спомен-обиљежја из одбрамбено-осло-
бодилачког рата 1992-1995.година. 
 

Обиљежавање значајних догађ-
аја и датума је континуирана обавеза 
Министарства која ће се спроводити уз 
сарадњу са удружењима борачких по-
пулација са простора Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а у складу са 
Календаром усвојеним од стране Ску-
пштине Босанско-подрињског канто-
на, са тенденцијом укрупњавања оби-
љежавања догађаја и датума. 
 
2.3.   Остали циљеви у складу  
         с надлежностима 
 

Током 2019. године Министар-
ство за борачка питања ће проводити 
активности у оквиру својих надлежно-
сти на имплементацији сљедећих оста-
лих циљева у складу са законима, стра-
тегијама и акционим плановима: 
 
 Праћење стања у области бора-

чко-инвалидске заштите и под-
узимање одговарајућих мјера; 

 Осигурање неометаног функц- 
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ионисања Информационог сис-
тема борачко-инвалидске зашт-
ите успостављеног на нивоу 
Федерације Босне и Херцегови-
не (ИСВДВ); 

 Ажурирање база података кор-
исника допунских права; 

 Сарадња са локалним заједни-
цама на реализацији пројеката 
из области борачко-инвалидске 
заштите; 

 Пружање помоћи породицама 
припадника борачких попула-
ција осумњичених за ратне зло-
чине; 

 Ефикасан рад удружења борач-
ких популација; 

 Неометано одржавање спортск-
их манифестација инвалида. 

 
 
4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ МИН-

ИСТАРСТВА ЗА ПРАВОСУЂЕ, 
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ У 
2019. ГОДИНИ  

 
Стратешки циљеви Министарс-

тва за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде произилазе из стратешког оквира 
који сачињавају Стратегија реформе 
јавне управе у БиХ, Акциони план за 
борбу против корупције за период 
2016-2020. година, Акционои план и 
Стратегија развоја Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде за период 2016 - 
2020. година. Из поменутог стратешк-
ог оквира произилазе сљедећи страте-
шки циљеви Министарства: 
  
1.1. Побољшање ефикасности и  

 транспарентности из области  
 правосуђа  

 
Сажетак приоритета у оквиру  
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овог стратешког циља односи се на ко-
нтинуирано подузимање активности 
на осигурању услова за квалитетно 
функционисање и изградњу правосуд-
них институција Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде и очување њихов-
их основних вриједности. Континуи-
рано ће се  подузимати активности на  
обезбјеђењу материјалних средстава за 
рад правосудних институција, у циљу 
јачања независности, самосталности и 
ефикасности. 
 

Такође ће се пратити надзор си-
стема извршења кривичних санкција у 
циљу осигурања напретка у систему 
извршења кривичних санкција у Фе-
дерацији БиХ   и његово усклађивање 
са европским обавезама и стандарди-
ма, гдје ће се повећати  активности на 
провођењу алтернативног извршења 
кривичних санкција путем рада у заје-
дници, односно рада за опште добро 
на слободи, за што  су у претходном 
периоду створени сви предуслови и 
обезбијеђена комплетна инфраструк-
тура за извршење поменуте санкције.  
 
1.2. Побољшање ефикасности, еконо- 
       мичности и транспарентности из  
       области јавне управе   
      

Активности у овом стратешком 
циљу састоје се од нормативних посло-
ва  и других послова у оквиру области 
управе, као и инспекцијиског надзора. 
Задаци ће бити усмјерени на унапре-
ђење систрема јавне управе ради оси-
гурања и заштите јавног интереса, зак-
онитог дјеловања и пружања услуга у 
остаривању права грађана и привред-
них субјеката, јер је заједнички циљ из-
градња модерне и према грађанима 
усмјерене јавне управе.   
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Такође, подузимаће се  контину-
иране активности везане за спроведбу 
Акционог плана за реформу јавне уп-
раве на секторском нивоу и унутар Бо-
санско-подрињског кантона, као и акт-
ивности и мјере путем којих ће се нас-
тојати унаприједити заштита закони-
тости у Босанско-подрињском кантону 
Горажде, као и активности везане за 
Акциони план Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде за борбу прот-
ив корупције 2016-2020. и Стратегије 
развоја Босанско–подрињског  кантона 
Горажде за период 2016 - 2020. 
 
 
5. СТРАТЕШКИ И  ПРИОРИТЕТНИ 

ЦИЉЕВИ И МЈЕРЕ МИНИСТА-
РСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИ-
ТИКУ, ЗДРАВСТВО, РАСЕЉЕНА 
ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ У 2019. ГО-
ДИНИ  

 
Основни стратешки циљ је деф-

инисан у правцу како учинити Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде мјест-
ом угодног живљења, у оквиру којег  
се развило неколико приоритетних 
циљева и мјера. 

 
 Стратешки приоритетни циље-
ви и мјере Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице у 2019. години су: 
 
1. Осигурање темељне социјалне си- 
    гурности грађана и унапређење    
    система социјалне заштите, зашти- 
    те цивилних жртава рата и зашти- 
    те породице са дјецом 
 

Стратешки циљ Министарства 
за социјалну политику, здравство, рас-
ељена лица и избјеглице у 2019. годи- 
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ни је осигурати социјалну сигурност 
грађана и унаприједити систем соција-
лне заштите и заштите породице са 
дјецом. Овај ће се циљ настојати реал-
изовати кроз досљедну примјену кант-
оналног Закона о социјалној заштити, 
заштити цивилних жртава рата и заш-
тити породице са дјецом, те имплеме-
нтацију стратешких докумената из об-
ласти социјалне заштите и заштите по-
родице са дјецом на нивоу Босне и Хе-
рцеговине, Федерације Босне и Херце-
говине и Босанско–подрињског канто-
на Горажде, те стратешких докумената 
на нивоу Кантона и Федерације БиХ 
из области социјалне и дјечије зашти-
те.  
 

На основу циља број 1. произи-
лазе сљедеће активности: 
 
 Провођење закона из области 

социјалне заштите, заштите по-
родице са дјецом, породично-
правне заштите (имплементац-
ија законом прописаних обаве-
за; рјешавање у другостепеном 
управном поступку; израда ин-
формација, анализа, извјештаја, 
прикупљање и обрада подата-
ка; учешће у изради закона, ст-
ратешких и других докумената 
чији је носилац израде Федера-
лно министарство рада и соци-
јалне политике); 

 Провођење стратешких и друг-
их докумената који се односе на 
област социјалне заштите, заш-
тите породице са дјецом и пор-
одично-правне заштите (импле-
ментација Стратегије развоја 
Босанско–подрињског кантона 
Горажде 2016 – 2020. и реализа-
ција стратешког циља 2. „Учи- 
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нити Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде мјестом квалите-
тног живљења“);  

 Унапређење функционисања 
установа социјалне заштите од 
значаја за Босанско-подрињски 
кантон Горажде са посебним 
освртом на праћење стања у ЈУ 
„Дом за стара и изнемогла лица 
Горажде. 

 
2. Успостављање ефикаснијег систе- 
     ма заштите, рехабилитације и соц- 
     ијалне инклузије лица са инвали- 
      дитетом 
 

Осигурање континуитета у обе-
збјеђењу посебне заштите социјално 
рањивих скупина попут дјеце, лица са 
инвалидитетом те старијих лица без 
породичног старања, кроз пружање 
адекватне подршке и помоћи, како би 
се унаприједио и подигао укупан ква-
литет живота ових вулнерабилних ка-
тегорија.  
 

На основу циља 2. произилазе 
сљедеће активности и мјере:  
 
 Заштита лица са инвалидите-

том и цивилних жртава рата 
(имплементација законом про-
писаних обавеза из заштите ци-
вилних жртава рата; праћење 
имплеметације Стратегије за 
унапређење права и положаја 
лица с инвалидитетом у Феде-
рацији БиХ 2016 – 2021); 

 Подршка у раду организација 
лица са инвалидитетом и друг-
их невладиних организација из 
области социјалне и дјечије 
заштите те организација цивил-
ног друштва. 
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3. Унапређење здравственог сектора 
 

У оквиру планираних активно-
сти на унапрјеђењу здравственог сек-
тора неопходно је ускладити организа-
цију и рад здравствених установа са 
важећим законским прописима из ове 
области, ојачати улогу јавноздравстве-
ног сектора те, у складу са расположи-
вим финансијским могућностима, обе-
збиједити неопходну медицинску оп-
рему и недостајући високостручни ме-
дицински кадар. Неопходно је креи-
рање социјалне карте те израда једи-
нствене модуларне базе свих корис-
ника социјалне заштите, свих социјал-
них услуга и лица у стању социјалног 
ризика. Активност Владе за наредни 
период обухвата  реформу социјалне 
заштите засноване на стварној потре-
би, а не на статусу као и заустављање 
одласка стручног љекарског кадра. 
Пружање јаче подршке здравственим 
радницима, нашим љекарима, кроз сн-
ажну подршку струци, јачању инсти-
туција и осигурању сталне модерни-
зације и напретка те чување дигнитета 
лијечничке професије. 
 

На темељу циља 3. произилазе 
сљедеће активности:  
 
 Обезбјеђивање неопходног мед-

ицинског кадра кроз специјал-
изације, усавршавање, ангажм-
ан љекара специјалиста (спољ-
ни сарадници) за чије услуге 
постоје претпоставке, медицин-
ске опреме и простора и додат-
не обуке постојећег медицинс-
ког особља у циљу смањења тр-
ошкова лијечења ван кантона; 

 Јачање здравственог сектора у 
Босанско-подрињског кантона  
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Горажде кроз увођење нових 
медицинских дисциплина у ви-
ду унапређења и развоја инфо-
рмационог система и комуни-
кациониох технологија у здрав-
ственом сектору; 

 Набавка неопходне медицинс-
ке, дијагностичке опреме и са-
нитеских возила у складу са ра-
сположивим финансијским мо-
гућностима; 

 У сарадњи са локалном заједни-
цом, а у складу са финансијск-
им могућностима Министарст-
ва, обезбиједити услове за успо-
ставу Службе хитне медицнске 
помоћи и функционисање дија-
лизног центра; 

 Стандардизовање мреже здрав-
ствених установа и сачињавање 
комплетног регистра здравстве-
них установа на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде; 

 Анализа рада и финансијског 
пословања у здравственим уста-
новама те јачање финансијске 
оговорности, контроле и упра-
вљања у здравственом сектору; 

 Ревизија листе лијекова који се 
издају на терет средстава Заво-
да здравственог осигурања Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде кроз усклађивање исте са 
Листом Федерације БиХ и Аге-
нције за лијекове и медицинска 
средства БиХ. Информатизаци-
јом сектора здравства обезбије-
дити увезивање ЗЗО Босанско-
подрињског кантона Горажде 
са здравственим установама на 
подручју кантона у циљу праћ-
ења и контроле прописивања 
лијекова са Листе есенцијалних  
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лијекова; 

 Обезбјеђење финансијске одрж-
ивости система здравства кроз 
повећање прихода по основу 
здравственог осигурања и рац-
ионализацију трошкова у здра-
вственим установама те рацио-
нализацију и боље управљање 
ресурсима у здравству. 

  
4.  Подршка процесу одрживог пов- 
     ратка на простору Горњедринске  
      регије и побољшање услова жив- 
      ота расељених лица која бораве на  
      простору Босанско–подрињског  
      кантона Горажде 
 

Четврти циљ Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице је подршка про-
цесу одрживог повратка у циљу лакше 
реинтеграције у друштво. Овим ће се 
циљем дати подршка достизању одрж-
ивог повратка на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде и повра-
тницима који се враћају из Босанско-
подрињског кантона Горажде у сусјед-
не општине РС-а у оквиру којег ће се, 
у складу са расположивим финансиј-
ским средствима, настојати доприније-
ти бољим условима живота повратни-
ка. Предуслов за наведено је рјешава-
ње проблема инфраструктуре. 
 

Кроз овај циљ ће се обезбиједи-
ти подршка расељеним лицима која се 
налазе на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде у обезбјеђивању 
услова за њихов повратак у пријератна 
мјеста живљења или активна подршка 
у затварању алтернативних и колекти-
вних центара изградњом нових стам-
бених јединица кроз програм соција-
лног становања те имплементација  
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Пројекта ЦЕБ II. 
 

На основу циља 4. произилазе 
сљедеће активности и мјере: 
 
 Подршка одрживом повратку 

који подразумијева подршку 
развоју пољопривреде, непољо-
привредном породичном биз-
нису, развоју туристичких кап-
ацитета, опоравку инфрастру-
ктуре, реконструкцији стамбе-
ног фонда, вјерских и сакралн-
их објеката. Такође,  подузеће се 
мјере на проналаску могућнос-
ти набавке путем кредитних ср-
едстава. 

 Побољшање стамбених и соци-
оекономских услова повратни-
ка и расељених лица у алтерна-
тивним и колективним смјеш-
тајима. Овај оперативни циљ 
подразумијева подршку рјешав-
ању стамбеног питања поврат-
ницима, затварање алтернатив-
них и колективних смјештаја  
кроз пројекте изградње нових 
стамбених јединица у оквиру 
програма социјалног становања 
и набавку, превоз и расподјелу 
роба хуманитарног поријекла.  

 Обезбјеђивање здравствене за-
штите за расељена лица и пов-
ратнике у Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, дјеци пре-
дшколског узраста и старијим 
лицима преко 65 година живо-
та, као и повратницима из Бо-
санско-подрињског кантона К 
Горажде у сусједне општине 
РС-а, а који то право нису ост-
варили ни по ком основу. 

 Успостављање система прихва-
та лица депортованих из инос- 

Број 9 – страна 1139 
 
 
транства по Споразуму о реад-
мисији. 

 
 
6. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ МИНИС-

ТАРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ, ПР-
ОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИ-
ТУ ОКОЛИНЕ  

 
1.1.  Успостава јединственог простор- 
        ног информационог система 
 

Јединствени просторни инфор-
мациони систем се успоставља и одрж-
ава с циљем прикупљања, рационал-
ног кориштења и обраде података од 
значаја за планирање, уређење, кори-
штење и заштиту простора. Основа и 
обавеза развоја информационог систе-
ма (ГИС-а - географски информацио-
ни систем), у области просторног уре-
ђења и планирања у Босанско-подри-
њском кантону Горажде произилазе из  
Закона о просторном уређењу и гра-
ђењу Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
7/13 и 16/13) и федералне „Уредбе о 
садржају и носиоцима јединственог 
информационог система, методологи-
ја прикупљања и обраде података те 
јединствени обрасци на којима се воде 
евиденције“ („Службене новине ФБиХ“ 
број: 33/07 и 84/10). Да би се испуниле 
обавезе из поменуте Уредбе, потребно 
је развијати јединствени информаци-
они систем централне базе података о 
простору на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде, успоставити 
координиsану сарадњу свих нивоа вл-
асти (општински, кантонални, феде-
рални) по питању транспарентног ра-
да и размјене геореференцираних пр-
осторних података у циљу доношења  
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квалитетних ГИС рјешења из поједин-
их области рада. 
 

Циљеви успоставе јединственог 
просторног информационог система 
су: 
 
 интерактивна размјена инфор-

мација, ефикасније претражи-
вање и анализа база података, 

 повећање продуктивности и 
ефикасности у процесу просто-
рног планирања уз смањење 
трошкова координације и ком-
уникације међу секторским су-
бјектима, 

 унапређење општег квалитета 
процеса планирања и уређења 
простора, 

 повећање могућности анализе 
те мониторинга утицаја на цје-
локупном простору кориштењ-
ем актуелних информација о 
привреди, енергетици, саобра-
ћају и осталим гранама, 

 рационализација и оптимализа-
ција броја административних 
службеника, односно попуња-
вање служби стручним кадро-
вима за рад у ГИС-у, 

 транспарентно управљање про-
цесима развоја Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 

 
Очекивани резултати успоставе 

јединственог просторног информаци-
оног система су: 
 
 континуирани мониторинг пр-

остора и извјештавајa о свим уо-
ченим промјенама, што ће за 
резултат имати боље просторно 
уређење и заштиту колине, 

 омогућена континуирана разм- 
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јена података између Министа-
рства, како вертикалну са опш-
тинским органима, тако и хор-
изонталну са надлежним канто-
налним министарствима и Фе-
дералним министарствима и 
Заводима. Већина њих такође 
користи исту технологију Ora-
cle/MapInfo, што додатно поје-
дностављује комуникацију и 
размјену података, 

 кроз овакву примјену савремен-
их информатичких технологија 
у области просторног планира-
ња приближићемо се напредн-
им европским управним инсти-
туцијама са ефикасном и транс-
парентном административном 
праксом, 

 испуњавање обавеза Министар-
ства проистеклих из законске 
регулативе. 

 
1.2.  Побољшање енергетске ефикас- 
        ности грађевина 
 

Енергетска ефикасност подра-
зумијева низ мјера које се проводе како 
би се на што бољи начин искоришта-
вала енергија и то тако да се користи 
што мање енергије за исти ефекат, да 
се смањи негативан утицај на животну 
средину и ублаже климатске промјене, 
те да се у зградарству постигне што 
боља удобност простора у којем се ен-
ергија користи. Поједностављено, ене-
ргетска ефикасност значи употријеби-
ти мању количину енергије (енергена-
та) за обављање истог посла (гријање 
или хлађење простора, расвјету, прои-
зводњу разних производа и др.) 
 

Увођењем мјера енергетске еф-
икасности у зграде и објекте смањује  

http://sh.wikipedia.org/wiki/Energija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Grijanje
http://sh.wikipedia.org/wiki/Hla%C4%91enje
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се непотребно расипање и прекомјер-
на потрошња енергије, чиме корисни-
ци зграда или објеката остварују дире-
ктне финанцијске уштеде и побољша-
ње квалитете боравка у истима. Осим 
уштеде енергије, мјере енергетске еф-
икасности ће побољшати животни ст-
андард људи који живе или раде у згр-
ади или објекту, а такође ће придони-
јети заштити околине кроз смањивање 
емисије стакленичких гасова, укључу-
јући и CO2. Искуства развијених зема-
ља у савременој енергетској политици 
показују да је рационално кориштење 
и управљање енергијом основна прет-
поставка одрживог развитка. 
 

У Федерацији БиХ  од 2009. 
године, кроз секундарну легислативу 
донесену од стране Федералног 
министарства просторног уређења, на 
снази су стандарди које је неопходно 
поштовати приликом изградње нових 
објеката и значајне реконструкције 
постојећих. Исти су дефинисани кроз 
Правилник о техничким захтјевима за 
топлотну заштиту објеката и рациона-
лну употребу енергије и дају минима-
лне техничке, односно енергетске пар-
аметре, које је потребно достићи у об-
јектима. 
 

Смањење енергетске потрошње 
и елиминисање губитака енергије су 
међу главним развојним циљевима ЕУ, 
а на  те принципе обавезала се и БиХ.  
 

Од укупне потрошње енергије 
у БиХ, сектор зградарства учествује са 
око 55%. Поред тога, наши објекти су 
енергетски неефикасни те је технички 
потенцијал за повећање енергетске еф-
икасности унутар истих значајан. Ене-
ргетска ефикасност и одржива градња  
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данас, у савременој енергетици зауз-
имају све значајније мјесто, те је потре-
ба за системским организованим дјело-
вањем и едукацијом на том подручју у 
БиХ све израженија 
 

Стратешки циљ Министарства 
је да кроз законску регулативу, израду 
енергетских аудита, увођење софтвера 
за систематско праћење потрошње 
енергије, подршку пројектима рекон-
струкције грађевина у сврху унапре-
ђења њихове енергетске ефикасности 
и промоцију енергетски ефикасне гра-
дње постигне примјену стандарда рац-
ионалног кориштења и управљања ен-
ергијом, а тиме и њено смањено кори-
штење, већи квалитет кориштења гра-
ђевина, смањење утицаја на околину и 
продужавање вијека трајања зграда. 
 
1.3. Јачање стамбене политике 
 

Обзиром да се ради о проблем-
има из надлежности рада Кантоналн-
ог стамбеног фонда Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде који функцио-
нише као једна од организационих јед-
иница у Министарству за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не, само по себи се намеће да је јачање 
стамбене политике у свим њеним сег-
ментима стратешки циљ у раду Мини-
старства у 2019.години,  
 

Овај циљ се планира испунити 
реализацијом одређених програма ко-
ји се прије свега односе на:  
 

1. стварање алтернативних могућ-
ности за задовољавање стамбе-
них потреба, 

2. увођење праксе рјешавања ста-
мбеног питања путем непрофи- 

http://www.energis.ba/?lang=bh&n1=&n2=&n3=&c=632
http://www.energis.ba/?lang=bh&n1=&n2=&n3=&c=632
http://www.energis.ba/?lang=bh&n1=&n2=&n3=&c=632
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
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тно-социјалног становања за 
популацију која то не може обе-
збиједити по тржишним усло-
вима, кроз издвајање одређеног 
броја стамбених јединица са 
којима располаже Босанско-по-
дрињски кантон Горажде  за те 
намјене, 

3. изградња нових и уређење већ 
изграђених стамбених јединица 
у друштвеном власништву и  

4. унапређење стања у области 
колективног становања, регули-
сање стамбених односа на нач-
ин да се већ постојећи прописи, 
а посебно Закон о одржавању 
заједничких дијелова зграда и 
управљању зградана ускладе са 
новим законским рјешењима на 
вишем нивоу (Законом о ства-
рним правима). 

 
1.4.   Унапређење квалитета околине  
         кроз приближавање европским  
         стандардима у овој области  
 

У циљу заштите околине и сма-
њења загађивача, Министарство ће у у 
овој области проводити активности  у 
складу са Законом о заштити околине 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
скох кантона Горажде”, број:5/05, 11/10, 
8/11), федералним прописима и ме-
ђународним конвенцијама. Овим се 
Законом уређује управљање, заштита 
и унапређење околине, одређују мјере 
и управљања природним ресурсима, 
мјере и поступци заштите од штетних 
утицаја дјелатности по околину, учеш-
ће јавности у активностима заштите 
околине,  финансирање заштите и ње-
но унапређење и организација врше-
ња послова заштите и унапрјеђења ок-
олине за Босанско-подрињски кантон  
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Горажде. 
 

Основна функција је креирање 
услова за одрживо кориштење приро-
дних ресурса, унапређење управљања 
околином и спречавање њеног онечи-
шћавања кроз промјене законског, уп-
рављачког, финансијског и институ-
ционалног оквира те његове интегра-
ције у друге секторе попут туризма, 
енергетике, индустрије, пољопривре-
де, шумарства, саобраћаја и слично. 
Тиме ће се створити потребни предус-
лови за спречавање, надзор и поступа-
ње у правцу смањења загађења зрака, 
тла и воде, рационално кориштење 
природних извора и енергије на најпо-
вољнији начин за околину. 
 

Стратешки циљ је унапређење 
квалитета околине кроз приближава-
ње европским стандардима у овој об-
ласти. Очекивани резултати су унап-
ређење система праћења квалитета ок-
олине и усклађивање законске регула-
тиве са федералним прописима. Реа-
лизација већине планираних активно-
сти је условљена осигурањем средста-
ва из Буџета Кантона, виших нивоа вл-
асти и фондова ЕУ.  
 

Планиране активности овог ст-
ратешког циља треба ускладити са 
Приоритетним циљем 1. (Осигурати 
ефикасну успоставу и инструменте 
имплементације мјера заштите околи-
не и очувања природе) у оквиру Стр-
атешког циља 3. (Осигурати одрживо 
управљање околином и природним 
ресурсима, те јачати комуналне инф-
раструктурне капацитете у Кантону) 
Стратегије развоја Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за период 2016-
2020. година; Акционим планом за пр- 
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оведбу Стратешког циља 1. Успостав-
ити погодно привредно окружење и 
динамичну привреду, засновану на 
природним ресурсима и пословној тр-
адицији из Стратегије развоја кантона 
2016-2020. година; Акционим планом 
КЕАП-а Босанско-подрињског канто-
на Горажде за период 2016-2022. годи-
на; Мјерама из Плана управљања отп-
адом Босанско-подрињског кантона 
Горажде  за период 2013 - 2018. година, 
као и њихову интеграцију у друге се-
кторе (туризам, енергетика, индустри-
ја, пољопривреда, шумарство, саобра-
ћај, кадровско јачање, као и подизање 
јавне свијести и промовирање заштите 
околине). 
 
2. Стратешки програм министарства  
 
2.1.  Успостава јединственог простор- 
        ног информационог система 
 

Активности везане за успоставу 
јединственог просторног информаци-
оног система ће бити реализоване у са-
радњи са Министарством за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, с обзиром на заједничку потребу за 
истим, а такође и међусобну надлеж-
ност над већином области у оквиру си-
стема (пољопривредно и шумско зем-
љиште, воде, инфраструктура, путне 
комуникације итд). Планиране су сље-
деће активности: 
 
 Набавка рачунарске опреме 

(комплетирање сервера и мин-
имално једног рачунара) ...... II 
квартал 

 Набавка софтwаре-а односно 
wеб апликације као што је Гаусс 
Лупис или слично.....  II квартал 

 Инсталирање опреме и софтве- 
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ра и увезивање у локалну рачу-
нарску мрежу (ЛАН) III квартал 

 Обука упосленика Министарст-
ва за рад на рачунарској опре-
ми и софтверу ........... IV квартал 

 
Све активности у вези с успост-

авом јединственог просторног инфо-
рмационог система просторних пода-
така обављаће виши стручни сарадник 
за просторно планирање у Министар-
ству. 
 
2.2.  Енергетска ефикасност кроз про- 
        јекат реконструкције објеката ја- 
        вних установа 
 

На основу ”Студије и плана ен-
ергетске ефикасности Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, а након 
приступања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде Пројекту “Зелени еко-
номски развој” - “Институционализац-
ија енергетског управљања и повећање 
енергетске ефикасности у БиХ”  Разво-
јног програма Уједињених нација (УН 
ДП) приступиће се сљедећим активно-
стима: 
 
 Израда 10-15 енергетских ауди-

та по приоритетима дефиниса-
ним Студијом и планом енер-
гетске ефикасности Босанско-
подрињског кантона Горажде, 

 
 Израда и реализација најмање 2 

пројекта реконструкције јавних 
објеката према приоритетима 
из Студије и плана енергетске 
ефикасности Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде у сврху 
побољшавања њихове енергет-
ске ефикасности,   

 
 Наставак активности на успос- 
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тави и вођењу ЕМИС софтвера 
и обука корисника о кориште-
њу истог. 

 
 
2.3  Информација о проведенима акт- 
       ивностима из области енергетске  
       ефикасности и постигнутим резу- 
       лтатима 
 

С обзиром на то да је побољша-
ње енергетске ефикасности грађевина 
један од стратешких циљева Министа-
рства те да су се у неколико претходн-
их година провеле значајне активнос-
ти у овој области указује се потреба за 
анализирањем истих и сумирањем по-
стигнутих резултата. То ће се урадити 
кроз израду информације о проведен-
им активностима из области енергетс-
ке ефикасности и постигнутим резул-
татима, у којој ће бити наведене све ак-
тивности из области енергетске ефи-
касности у којима је учествовало Мин-
истарство, а анализа прикупљених по-
датака о утрошку енергената ће пока-
зати резултате које су ове активности 
постигле. Очекујемо да ће информац-
ија конкретно показати корисност по-
већања енергетске ефикасности грађ-
евина и указати на потребу да се нас-
тави са активностима у овој области. 
 
 
2.4.  Унапређење “Непрофитно соци- 
        јалног становања” као једног од  
        модалитета рјешавања стамбеног  
        питања 
 

Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не у наредном периоду планира дони-
јети преостале подзаконске акте проп-
исане Законом о непрофитно социјал- 
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ном становању и  Стратегијом развоја 
непрофитно социјалног становања, ка-
ко би се покренуо поступак аплици-
рања на велики број јавних позива за 
додјелу средстава из предприступних 
фондова ЕУ, а који се односе на непро-
фитно социјално становање, као што 
то већ дуже вријеме раде остале држа-
ве у окружењу. 
 

Доношењем планираних подза-
конских аката и испуњавањем услова 
за прибављање стамбеног фонда срес-
твима ЕУ, те стамбене јединице ће се 
рентати  по нижим цијенама од оних 
које владају на тржишту (непрофит-
ним цијенама) лицима која су у стању 
стамбене потребе. 
 

Посебан акценат из ове области 
ће се дати на провођење планова из 
Стратегије и Акционог плана непро-
фитно социјалног становања за прог-
рамирано временско раздобље.  
 

Све ово се планира реализовати 
кроз различите засебне програме за 
које ће се у зависности од циљне групе 
сачињавати  правилници у којима ће 
јасно бити одређени критерији које је 
потребно испунити за стицања права 
на рјешавање стамбеног питања.  
 

У претходној години је изврше-
на продаја 41 стамбене јединица надо-
грађене на стамбеним објектима у Ви-
тковићима, а средства од тих активно-
сти се користе за припрему пројеката 
нове стамбене изградње, као и субве-
нције дијела трошкова при рјешавању 
стамбеног пиитања лица у стању ста-
мбене потребе која то не могу ријеши-
ти по тржишним условима.  
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У овом програмском периоду се  

планирају провести активности на рје-
шавању статуса стамбених јединица у 
Витковићима намијењених рјешавању 
стамбеног питања стембено незбрину-
тих лица чија занимања су дефицита-
рна на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
2.5. Изградња нових стамбених јединица 
 

У претходној години је започе-
ла реализација пројекта прибављања 
стамбених јединица по новом моделу 
који подразумијева прибављање нових 
стамбених јединица намијењених рје-
шавању стамбеног питања за стамбе-
но-незбринута лица под повољнијим 
условима од тржишних, које би гра-
дили привредни субјекти који то пра-
во стекну на основу пројекта који је до-
нијела Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. У 2019. години  
планира се актуелизација тог пројекта, 
чиме би се ријешило стамбено питање 
51 стамбено незбринуте породице уз 
субвенцију и финансијско учешће Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, које је већ раније обезбијеђено, 
као и изградњу 8 нових пословних пр-
остора у којима би се могло покренути 
8 нових малих бизниса из различитих 
области пословања. 
 
2.6.  Регулисање имовинскоправног  
        статуса објеката у власништву  
        Босанско-подрињског кантона  
        Горажде 
 
 Од укупног броја објеката који 
су у власништву Босанско-подрињског 
кантона Горажде добар дио њих нема 
потпуно ријешен статус, како имовин-
скоправни (упис у земљишне књиге),  
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тако ни технички (одобрење за упот-
ребу). 
 

Такође, дио објеката у власниш-
тву Босанско-подрињског кантона Го-
ражде не посједује одобрење за употр-
ебу, односно њихово законито кориш-
тење, тако да ће Министарство у прог-
рамском периоду посебну активност 
покренути за рјешавање имовинско-
правног статуса наведених објеката те 
проводити активности на рјешавању 
техничког статуса истих у смислу при-
бављења употребне дозволе за кориш-
тење истих.  
 

У претходном периоду је тај по-
ступак окончан за надограђене  стано-
ве  у Горажду, па се у 2019. години пла-
нира ревизија и рјешавање статуса ко-
рисника тих станова чије усељење је 
извршила Општина Горажде по влас-
титим критеријима. Све ово ће бити 
реализовано у складу са прописима 
које регулише Закон и подзаконски 
акти везани за непрофитно социјално 
становање. 
 

Начин кориштења поменутих 
стамбених јединица одредиће својим 
актима Влада и Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 
2.7.  Унапређење стања околине и ос- 
        игуравање бољих услова живота 
 

Заштитом околине осигурава се 
цјеловито очување квалитета околине, 
очување природних заједница, рацио-
нално кориштење природних извора 
и енергије на најповољнији начин за 
околину, као основни услови здравог 
и одрживог развоја.  
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Потребно је континуирано пре-
дузимати одговарајуће активности и 
мјере на унапрђењу и ефикаснијој за-
штити околине, а у сврху постизања 
уравнотеженог и одрживог развоја ка-
нтона као амбијента пожељног за инв-
естирање, рад и живљење.Тиме би се 
унаприједио систем праћења квалите-
та околине и пружила финансијска 
подршка за реализацију пројеката из 
ове области. 
 

У Босанско-подрињском канто-
ну Горажде нарочито је изражен про-
блем управљања отпадом. Управљање 
отпадом представља један од важнијих 
чинилаца заштите околине, а тиме и 
одрживог развоја јединица локалне са-
моуправе, те због тога представља кљ-
учни проблем који се мора убрзано рј-
ешавати изградњом санитарне депон-
ије. Неконтролисано, неадекватно и 
нелегално одлагање отпада представ-
ља сталну пријетњу загађењу воде, тла 
и ваздуха, а тиме и ризик за здравље 
људи и животиња. У циљу адекватног 
збрињавања отпада, потребно је импл-
ементирати кантонални План управ-
љања отпадом, појачати систем праће-
ња и надзора у сврху остваривања ст-
ратешких циљева у области управља-
ња отпадом. Програмом утрошка ср-
едстава на економском коду Текући 
трансфери нижим нивоима власти, 
планираће се средства за суфинанси-
рање пројеката из области управљања 
отпадом. 
 

Због напријед наведених проб-
лема, приступило се изради студије са 
програмом развоја информационог 
система о отпаду на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде ради 
успостављања информационог систе- 

19. јун/липањ 2019. 
 

 
ма у области управљања отпадом, који 
ће бити у складу са федералним стра-
тешким документима. Израда студије 
ће се завршити крајем 2019.године. Ос-
новни циљ израде ове студије је ства-
рање техничких предуслова за почетак 
увођења адекватног система управља-
ња отпадом на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, заснован-
ог на принципима интегралног упра-
вљања отпадом, а који прописују Фед-
ерална стратегија управљања отпадом, 
Федерални план управљања отпадом 
и Кантонални план управљања отпа-
дом. 
 

Провести јавну едукативну ка-
мпању и промоцију заштите околине 
и одрживог развоја кроз одгојно-обра-
зовни систем и потицање заједничких 
едукативно-промотивних програма.  
 

Пројекти очувања и заштите 
околине углавном ће се финансирати 
средствима од посебне накнаде за око-
лину која Фонд за заштиту околине 
ФБиХ дозначава на Подрачун за зашт-
иту околине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и која се једино могу 
намјенски утрошити за пројекте из ове 
области. Министарство и у овој годи-
ни планира, путем трансфера нижим 
нивоима власти, непрофитним орган-
изацијама и појединцима, финансира-
ти пројекте очувања и заштите околи-
не. Планом и програмима утрошка на-
мјенских средстава Министарства за 
2019.годину дефинисаће се износи фи-
нансирања, услови и динамика под 
којима се средства додјељују правним 
и физичким лицима са подручја Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

Министарство за урбанизам,  
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просторно уређење и заштиту околи-
не планира у овој години аплицирати 
пројекте из Акционог плана Стратеги-
је и КЕАП-а на јавни конкурс Фонда за 
заштиту околине ФБиХ за додјелу ср-
едстава за реализацију програма, про-
јеката и сличних активности из под-
ручја заштите околине за 2019. годину.  

 
       Министарство ће континуира-
но радити на обезбјеђивању грант ср-
едстава за реализацију пројеката из ове 
области 
 
 
7. СТРАТЕШКИ И ПРИОРИТЕТНИ 

ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА ЗА 
ПРИВРЕДУ У 2019. ГОДИНИ  

 
2.1.  Стратешки циљ Министарства  
        за привреду 
 
2.1.1.   Стање и остварен напредак  
            у 2018. години 
 

У протеклој је години остварен 
значајан напредак на  имплементацији  
сљедећих задатака из надлежности Ми-
нистарства кроз подстицајне мјере  за: 
 
 Повећање броја запослених и 

самозапослених, 
продуктивности запослених и 
побољшање услова у којима ра-
де радници  

 Развој металне, ауто, намјенске, 
прехрамбене индустрије и пољ-
опривреде, подузетништва и 
обрта  

 Унапређење цестовне, туристи-
чке и индустријске инфрастру-
ктуре  

 Осигурање дјелотворне, ефика-
сне и хармонизоване јавне уп- 
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раве и јавних служби, која ће 
грађанима пружати квалитетне 
услуге за мање новца и која ће 
пословати на основу транспаре-
нтних и отворених процедура 
по европским стандардима  

 Осигурање ефикасног утрошка 
јавних средстава у вршењу своје 
надлежности и одрживог систе-
ма финансирања  јавних устан-
ова и предузећа  

 
У области осигурања ефикасн-

ог утрошка јавних средстава и осигу-
рања одрживог система финансирања  
привредних друштава и обртника, 
Министарство за привреду је одабрало 
комерцијалну банку (ББИ банку) са 
којом је закључен уговор о успостави 
кредитне линије путем које су обезбје-
ђена повољна средства за финансијску 
подршку. За ове намјене обезбјеђен је 
износ од 378.000,00 КМ којим ће се 
субвенционирати дио профитне мар-
же, а укупан фонд средстава за линију 
финансирања обезбијеђен је у износу 
од 18.900.000,00 КМ. У протеклој годи-
ни је успјешно вршена имплементаци-
ја кредитне линије која се наставља и у 
2019.години, а до сада је успјешно реа-
лизовано преко 7.000.000,00 КМ по овој 
кредитној линији. Сматрамо да је имп-
лементацијом ове кредитне линије ста-
вљен на располагање јако добар износ 
средстава привредницима како би по-
кренули нове производне процесе или 
отклонили уска грла у свом пословању 
уз веома повољна кредитна средства.  
 

У области осигурања дјелотвор-
не, ефикасне и хармонизоване јавне 
управе, Министарство за привреду је 
током 2018. године припремило и изр-
адило законе у  форми  нацрта и то За- 
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кон о туризму Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Закон о  унапрјеђе-
њу локалног пословања Босанско-под-
рињског кантона Горажде. Сматрамо 
да би се овим планираним прописима 
требало обухватити планско и намјен-
ско кориштење подстицајних средста-
ва за развој привреде, одредити страт-
ешке гране привреде које ће чинити 
окосницу привредног развоја Кантона, 
утврдити модели подстицања развоја 
привреде са доношењем евентуалне 
листе стратешких предузећа од инте-
реса за развој кантона и ново запош-
љавање те подршка пројектима од стр-
ане виших нивоа власти, а у области 
туризма би се уредила питања развоја 
туризма, јачања туризма на нашим пр-
осторима и у коначници би била нор-
мирана ова област. Оба наведена зако-
на су у 2018.години утврђена у форми 
нацрта те преостаје провођење јавних 
расправа по истим и припрема у фор-
ми приједлога како би били донесени 
у 2019.години. 
 
2.2.  Приоритетни  циљеви Министа- 
        рства за 2019. годину 
 

Сходно Стратегији развоја Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
период 2016-2020.година („Службене 
новине  Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 4/16) Стратешки циљ 1. 
јесте успостава повољног привредног 
окружења и динамичке привреде, зас-
новане на природним ресурсима и по-
словној традицији. Активности на ос-
игурању снажне привредне инфраст-
руктуре Босанско-подрињског канто-
на Горажде имају за циљ подстицати 
раст конкуретности прерађивачке ин-
дустрије на подручју кантона, што ће 
позитивно утјецати на повећање броја  
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радних мјеста у привреди и пољопри-
вреди. Остваривање стратешког циља 
Министарства ће се реализовати импл-
ементацијом приоритетних циљева, и 
то: 
 

1. Јачање привреде и потицање 
извозно орјентисане индустр-
ије  кроз  унапријеђење квалит-
ета производа и технологија у 
стратешким индустријама  Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде уз фокус на чисте техно-
логије, креирање атрактивних 
могућности за привредна улаг-
ања домаћих и страних инвест-
итора, подршку извозно орије-
нтисаној привреди и супститу-
цији увоза домаћом производ-
њом 

2. Развој руралне средине кори-
штењем пољопривредних и 
туристичких потенцијала кроз 
примјену ЛЕАДЕР приступа и 
диверзификације у руралном 
развоју, подршку и повећање 
обима и конкурентности пољо-
привредне производње, повези-
вање произвођача из руралних 
крајева са тржиштем, кориште-
ње шумских производа у сврху 
руралног развоја, развој рурал-
не туристичке понуде 

3. Развој туристичке понуде и ин-
фраструктуре у складу са рас-
положивим потенцијалима кр-
оз изградњу туристичких дест-
инација/локација културно-ис-
торијског и природног наслије-
ђа, изградњу спортско-рекреат-
ивне понуде, унапрјеђења рије-
чног и планинског туризма, п-
ромоцију туристичке понуде и 
подршке туристичким манифе- 
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стацијама и догађајима 

4. Унапређење подузетничке ин-
фраструктуре и пословног ок-
ружења кроз унапређење пост-
ојеће и изградњу нове подузет-
ничке инфраструктуре, унапр-
еђење пословног окружења кр-
оз реформу законског оквира 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде и промоцију погодно-
сти, подршка за запошљавање 

5. Унапређење путне инфрастр-
уктуре кроз изградњу и рекон-
струкцију регионалних цеста 

6. Унапређење инфраструктуре 
у области водопривреде и поб-
ољшање стања подземних и 
површинских вода кроз изгра-
дњу, реконструкцију и санацију 
водопривредних објеката, као и 
праћење стања у области кори-
штења и употребе вода, зашти-
те вода и заштите од штетног 
дјеловања вода  

 
Поред ових приоритетних циљ-

ева, Министарство за привреду је за 
2019. годину планирало и остале  циљ-
еве у складу са законским надлежнос-
тима Министарства. 
 
2.2.1.  Јачање привреде и потицање  
           извозно оријентисане индустрије 
 
              Први приоритетни циљ Мини-
старства за привреду односи се на јач-
ање привреде и потицање извозно ор-
ијентисане индустрије, оствариваће се 
кроз сљедеће активности: 
 
 подршка привредним друштв-

има за повећање производње, 
укључујући увођење нових  пр-
оизвода  и  технологија  у  стра-
тешким  индустријама 
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 праћење реализације успостав-
љеног револвинг фонда за по-
дстицање рада привредних су-
бјеката 

 подршка привредним  друштв-
има за увођење/обнављање  ме-
ђународних стандарда за изво-
зну конкурентност 

 подршка програмима  запошљ-
авања у прерађивачкој  индуст-
рији 

 имплементација партнерства за 
писање пројеката  за  јачање  ка-
пацитета  пруивреде (имплеме-
нтација  споразума) 

 усклађивање  законодавног  ок-
вира 

 припрема, промоција и реали-
зација  пројеката  ЈПП-а 

 промоција  привреде  Босанско-
подрињског кантона Горажде 
на сајмовима у БиХ и  иностра-
нству 

 подстицаји за извозно-оријент-
исане произвођаче 

 
2.2.2.  Развој руралне средине кориш- 
           тењем пољопривредних и тур- 
           истичких потенцијала 
 

Други приоритетни циљ Мин-
истарства за привреду односи се на   
развој руралне средине користећи  по-
љопривредне, шумске и туристичке  
потенцијале и оствариваће се кроз сљ-
едеће активности: 
 
 увезивање општина са подручја  

Босанско-подрињског кантона 
Горажде у ЛАГ-ове, односно ло-
калне   акционе  групе 

 санацију и асфалтирање  рура-
лне инфраструктуре (путне, ко-
муналне и ел. инфраструктуре) 
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 увођење нових услуга на пољо-

привредно  газдинство  
 обезбјеђење већих подстицајн-

их мјера за  пољопривреднике 
 студија пољопривредних  могу-

ћности и могућности окрупња-
вања пољопривредног земљиш-
та на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде 

 издавање под закуп државног 
пољопривредног  земљишта 

 едукација пољопривредних пр-
оизвођача у вези са подизањем  
нових засада воћа, сјетва и сад-
ња ратарских повртних култу-
ра 

 едукација о производњи  орган-
ских производа и еконлошкој  
прољопривредној  производњи 

 подршка  пољопривредницима  
у сертификацији квалитета по-
љопривредних  производа 

 коинзистентна регистрација по-
љоприврендих  произвођача 

 подршка успостављању класте-
ра за пољопривредну произво-
дњу 

 развој система откупа и реали-
зације класирања на тржиште  
кроз робне резерве, програме  
купујмо домаће и исплату за  
социјална давања 

 јачање капацитета задруга и уд-
ружења  пољопривредника 

 промоција пољопривредне  
производње Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде на сајмов-
има 

 повећање засада перспективних  
култура и успостављање скла-
дишних прерађивачких капа-
цитета 

 едукација о прикупљању шум-
ских недрвних производа и  по- 
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везивање са произвпођачима 

 обнављање шумских потенци-
јала 

 едукација о значају шума и пре-
венцији 

 едукација  и  опремање  сеоских  
домаћинстава за рурални тури-
зам 

 изградња ловачких домова и 
промоција  ловства 

 изградња спортско-рекреативн-
их центара и  излетишта 

 подршка традиционалним ман-
ифестацијама у руралним под-
ручјума 

 
2.2.3.  Развој туристичке понуде и ин- 
           фраструктуре у складу са расп- 
           оложивим потенцијалима 
 

Трећи приоритетни циљ Мини-
старства за привреду односи се на   ра-
звој туристичке понуде и инфрастук-
туре у складу са расположивим потен-
цијалима и оствариваће се кроз сљеде-
ће активности: 
 
 изградња заштићене зоне - нек-

ропола стећака Хранчићи – Го-
ршић  Поље 

 подршка  изградњи  етно села 
 подршка реконструкција етно 

села 
 подршка изградњи спортско-

рекреативних  садржаја 
 
2.2.4.  Унапређење подузетничке ин- 
          фраструктуре и пословног 
          окружења 
 

Четврти приоритетни циљ Ми-
нистарства  за  привреду  односи  се на 
унапређење подузетничке инфрастру-
ктуре и пословног окружења и оства- 
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риваће се кроз сљедеће активности: 
 
 проширење/реконстукцију  по-

стојећих  индустријских  зона 
 ангажовање неперспективних  

војних објеката на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде у сврху привредног раз-
воја 

 суфинансирање  инфраструкт-
урних пројеката унутар индуст-
ријских  зона 

 програм подршке  предузећима  
у индустријским зонама за  мо-
дернизацију и  запошљавање  и 
израду монографија  индустри-
јских  зона 

 успостављање инфо пултова за  
регистрацију предузећа и  друг-
их послова везаних за отпочи-
њање  бизниса 

 програм подршке за МСП и об-
рта укључујући олакшице за  
новоосноване привредне  субје-
кте 

 измјене законског оквира за  см-
ањење парафискалних  намета 

 промовисање  примјене  модела 
ЈПП 

 развој  законодавног  оквира  за  
концесије 

 развијање програма презентов-
ања могућности укључивања  
дијаспоре и јачање  капацитета  
институција  надлежних  за  ова  
питања 

 програм суфинансирања прип-
равничког  стажа  младих 

 програм суфинансирања запо-
шљавања дугорочно незапосле-
них  лица 

 програм  запошљавања  жена 
 програм обуке, доквалификац-

ије и  преквалификације 
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 програм  обуке  незапослених  
лица 

 
2.2.5.Унапређење путне инфраструктуре  
 
 Пети приоритетни циљ Мини-

старства за привреду који се од-
носи на унапређење путне ин-
фраструктуре и оствариваће  се  
кроз сљедеће активности: 
 

 изградња цесте Сарајево – Гора-
жде 
 

 реконструкција  „Моста  жртава  
геноцида  у  Сребреници“ 
 

 реконструкција раскрснице ма-
гистралне цесте М-20 и прикљ-
учне саобраћајнице из насеља  
Витковићи 
 

 модернизација магистралне це-
сте М-20, дионица од прикључ-
ка улице 22.маја до прикључка 
улице Мухидина Машића Му-
ње 
 

 модернизација и реконструкц-
ија регионалне цесте Р 448 Хре-
новица – Горажде 
 

 изградња раскрснице кружног  
тока у улици Заима Имамовића 
 

 суфинансирање реконструкци-
је и модернизације објеката сао-
браћаја  у  мировању 

.  
2.2.6   Унапређење инфраструктуре у  
           области водопривреде и побо- 
           љшање стања подземних и пов- 
           ршинских вода 
 

Шести приоритетни циљ  Мин-
истарства за привреду, који  се  односи  
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на унапређење инфраструктуре у об-
ласти водопривреде и побољшање ст-
ања подземних и површинских вода 
оствариваће се кроз сљедеће активно-
сти: 

 
 Планирање и прикупљање сре-

дстава за финансирање послова 
и задатака утврђених Законом о 
водама и израда годишњег пл-
ана и програма утрошка сред-
става прикупљених по основу 
водних накнада, 

 Суфинансирања изградње, рек-
онструкције и санације објеката 
за заштиту од штетног дјелова-
ња вода на водотоцима II кате-
горије на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде, 
објеката за водоснабдијевање у 
сарадњи са локалним заједни-
цама на простору Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, обј-
еката за одводњу и пречишћав-
ање отпадних вода 

 Финансирање и суфинансира-
ње израде пројектно техничке 
документације из области водо-
привреде као и израду пројек-
тно-техничке документације за 
потреба издавање концесија на 
водама у складу са надлежност-
има Министарства у овој облас-
ти 

 Анализирање и праћење стања 
у области кориштења и употре-
бе вода, заштите вода и заштите 
од штетног дјеловања вода 

 Организовање вршења истраж-
них радова и израде инвести-
ционо-техничке документације 
за радове и активности везане 
за послове управљања водама 
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2.3.  Остали циљеви Министарства за  
        привреду 
 

У 2019. години Министарство за 
привреду ће подузимати активности у 
оквиру својих надлежности на импле-
ментацији сљедећих осталих циљева у 
складу са законима, стратегијама и ак-
ционим плановима: 
 
 Побољшање стања у области 

саобраћаја и комуникација, са 
акцентом на санацију и рекон-
струкцију те набавку опреме за 
РТВ-објекте и предајнике у вла-
сништву Босанско-подрињског 
кантона Горажде, подузимање 
мјера и активности на преласку 
са аналогног на дигитални сис-
тем емитовања. 

 Развој и заштита шума, са акце-
нтом на пошумљавање крша и 
голети, санацију пожаришта, 
заштиту од штетног дјеловања 
инсеката и превентивне мјере 
спречавања пожара те заштита 
шума од бесправне сјече. 

 Развој енергетике и рударства, 
израда анализа о кориштењу 
хидропотенцијала, сагледавање 
стања о неискориштеним при-
родним ресурсима са приједло-
гом њиховог искориштавања те 
омогућавање услова домаћим и 
иностраним улагачима да инв-
естирају на подручје Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

 
Имајући у виду наведено, жели-

мо истаћи да су приоритетни циљеви 
садржани у Стратегији развоја Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за пе-
риод 2016-2020. година и да ће се у  
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2019. години, а тако и у наредним го-
динама, проводити путем наведених 
активности. 
 
      
8. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ 

МИНИСТАРСТВА ЗА ФИНАН-
СИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
На подручју нашег Кантона у 

неколико задњих година забиљежена 
су позитивна привредна кретања те 
осјетан економски развој, али с обзи-
ром на то да је у задње три године до-
шло до значајног смањења прихода од 
индиректних пореза у односу на 2015. 
годину постоји опасност да исти еко-
номски развој у наредном периоду бу-
де успорен због немогућности прово-
ђења потребних мјера економске пол-
итике, односно прије свега због немо-
гућности финансирања развојних и 
инфраструкутралних пројеката, као и 
због немогућности повећања јавне 
потрошње на подручју кантона.  

 
 Међутим, иако је дошло до сма-
њења прихода од индиректних поре-
за, у наредним годинама треба усмјер-
ити активности на привредна кретања 
те провођењем одговарајићих коегзис-
тентних политика на нивоу Кантона 
створити претпоставке за даљњи еко-
номски развој Кантона, а на тај начин 
створити претпоставке и за повећање 
прихода, што је неопходно како би се 
обезбиједила потребна средства за од-
говарајуће финансирање институција 
Кантона те активности од значаја за 
Кантон, односно како би се обезбије-
дила потребна средства за одржавање 
постојећег нивоа животног стандарда, 
јавне потрошње, социјалне и здравст-
вене заштите.  
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 Дакле, постизање финансијске 
стабилности је неопходно за одржа-
вање и побољшање постојећег нивоа 
животног стандарда, јавне потрошње, 
социјалне и здравствене заштите, одн-
осно за побољшање услова живљења, 
што представља један од стратешких 
циљева Кантона према Стратегији раз-
воја Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за период 2016-2020. година. 
 

Због напријед наведеног, стра-
тешки циљ Министарства је, као и у 
претходним годинама, постизање фи-
нансијске стабилност Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

Финансијска стабилност Босан-
ско-подрињског кантона Горажде пла-
нира се достићи релизацијом три пр-
иоритетна циља у 2019.години:  

 
1. Правовремено краткороч но и 

средњерочно финансијско пл-
анирање те адекватно плани-
рање новчаних токова ради 
одржавања односно постиза-
ња финансијске стабилности 

 
2. Унапређење рада и подизање 

финансијске одговорности на 
виши ниво 

 
3. Изналажење одговарајућих си-

стемских рјешења за повећање 
јавних прихода Босанско-под-
рињског кантона Горажде 

 
Министарство за финансије ће 

наведене циљеве настојати постићи 
реализујући програмске задатаке те 
обављајући нормативне, студијско-ан-
алитичке и друге послове предвиђене 
овим Програмом рада. 
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Приоритетни програмски зад-
аци Министарства за 2019.годину: 
 

Министарство за финансије пл-
анира остварење приоритетних циље-
ва кроз провођење приоритетних зада-
така, активности и мјера током 2019. 
године: 
 

Приоритетан задатак:  
 

Правовремено краткорочно и 
средњерочно финансијско планира-
ње те рационализација јавних расхо-
да ради одржавања односно пости-
зања финансијске стабилности  
 

У сврху доприноса остварењу 
стратешког циља одржавања фискал-
не стабилности Босаснко-подрињског 
кантона Горажде, Министарство за 
финансије ће правовремено израдити 
Буџет Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2020. годину, Закон о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2020. годину, те 
Документ оквирног буџета (ДОБ) за 
период 2020-2022. година, у складу са 
прописаним календаром.  
 

Наведеним документима ће се 
тежити рационализацији јавних расхо-
да, а иста у великој мјери зависи од ус-
вајања, односно измјене низа прописа 
који нису у надлежности Министарст-
ва за финансије, а којима би требало 
успоставити рестриктивније политике 
прије свега у областима у којима је пр-
едвиђено дозначавање трансфера по 
разним основама. Поред тога, финан-
сијску стабилност као циљ ка чијем по-
стизању ће бити усмјерен рад Минис-
тарства за финансије, Министарство 
ће покушати постићи кроз адекватан  

19. јун/липањ 2019. 
 
 
план новчаних токова заснован на пр-
етпоставци квалитетно планиране ди-
намике свих прихода и свих издатака 
дефинисаних кроз финансијске план-
ове буџетских корисника. 
 

Такође, радиће се на праћењу, 
анализи, контроли и консолидацији 
утрошка буџетских средстава на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и ванбуџетских фондова, правовре-
меном извјештавању о реализацији Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а све са циљем подузимања мје-
ра у сврху осигурања финансијске ста-
билности Кантона. 
 

Приоритетан задатак:  
 

Унапређење рада и подизање 
финансијске одговорности на виши 
ниво 
 

Подизање финансијске одгово-
рности на виши ниво ће се постићи 
прије свега бољом организацијом и ја-
чањем интерне контроле и интерне 
ревизије, односно потпуном примјен-
ом свих важећих прописа и правилни-
ка, а посебно прописа и правилника 
који се односе на ФУК. 
 

Посебан значај у овом сегменту 
ће имати почетак рада буџетске инс-
пекције којом је успостављен контрол-
ни механизми кроз буџетски надзор 
који ће се вршити код буџетских кори-
сника и ванбуџетских фондова, правн-
их и физичких лица корисника сред-
става из Буџета и финансијских плано-
ва ванбуџетских корисника. 
 

Послови буџетског надзора, од-
носно инспекцијске контроле, плани- 



19. јун/липањ 2019. 
 
 
рају се и вршиће се у 2019.години  у ск-
ладу са Програма рада буџетске инсп-
екције, које утврђује министар за фи-
нансије, као и у складу са захтјевима 
министра за финансије за ванредну 
инспекцијску контролу те поднијетим 
пријавама, приговорима и захтјевима 
за вршење контроле пристиглих од 
органа, организација, правних и физи-
чких лица, који су уважени од стране 
министра. 
 

С обзиром на то да се највећа 
средства у Буџету Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде издвајају за обр-
азовање, социјалну заштиту те фина-
нсирање полиције буџетски надзор, 
односно инспекцијске контроле у 2019. 
години биће усмјерене прије свега пр-
ема наведеним секторима, односно пр-
ема установама социјалне заштите те 
јавним установама из области образо-
вања. У складу са наведеним, у 2019. 
години ће, између осталог, бити извр-
шена инспекцијска контола новчаних 
накнада за помоћ и његу од стране др-
угог лица; додатака на дјецу; накнада 
умјесто плате жени мајци у радном од-
носу за вријеме док одуствује са посла 
због трудноће, порођаја и његе дјетета; 
новчаних помоћи за вријеме трудноће 
и  порођаја жене – мајке која није у ра-
дном односу те уговора о раду на од-
ређено вријеме у барем двије установе 
из области образовања. Поред тога, 
биће извршена инспекцијска контрола 
везано за остваривање одређених пра-
ва из радног односа са посебним освр-
том на накнаде за превоз и накнаде за 
кориштење годишњег одмора. 
 

Приоритетан задатак: 
 

Подузимање одговарајућих мј- 
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ера и активности на изналажењу рје-
шења за повећање јавних прихода 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде  

 
 У сарадњи са Федералним мин-
истарством финансија, односно Поре-
зном управом Федерације Босне и Хе-
рцеговине те другим надлежним инс-
титуцијама, Министарство планира у 
2019. години осигурати или иницира-
ти провођење потребних активности у 
циљу постизања одговарајућих систе-
мских рјешења за повећање јавних пр-
ихода Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
 Постизање одговарајућих систе-
мских рјешења за повећање јавних пр-
ихода у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде је циљ којем се тежи већ 
дуже вријеме, а у 2019. години Минис-
тарство за финансије ће исти покуша-
ти постићи прије свега: 
 
 подузимањем потребних акти-

вности како би иницијатива 
Министарства за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде за измјену Закона о при-
падности јавних прихода у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине 
била прихваћена у што већој мј-
ери, како би се у наредним го-
динама на тај начин повећало 
учешће Босанско-подрињског 
кантона Горажде у расподјели 
јавних прихода, 

 креирањем у области порезне 
политике за 2019. годину поре-
зних политика из области поре-
за који су у надлежности Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде, које ће утицати на повећа- 
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ње прихода те стварање повољ- 
нијих услова за запошљавање и 
инвестиције.  

 континуираном сарадњом са 
Пореском управом у циљу еф-
икасније наплате јавних прихода  

 Поред тога, Министартсво за 
финансије ће, као и претходне 
године, подузимати, а Влади 
Кантона и другим буџетским 
корисницима предлагати читав 
низ мјера и активности на уна-
прјеђењу рада, а све у циљу по-
стизања финансијске стабилно-
сти  

 
 
9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ МИНИС-

ТАРСТВА ЗА УНУТРАШЊЕ ПО-
СЛОВЕ  И УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ 

  
Стратешки циљеви Министар-

ства и Управе полиције  усклађени су 
и произилазе из развојних, односно ст-
ратешких документа на нивоу БиХ, Ф-
БиХ и Босанско-подрињског кантона 
Горажде (у даљем тексту: Кантона), а 
посебно са Стратегијом развоја Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2016-2020. годину у складу са надлеж-
ностима Министарства и Управе пол-
иције полиције, наведеним у тачки I 
овог Програма. 
 

Стратешки циљеви Министа-
рства и Управе полиције  су: 
 
1. Повећати степен правне и ствар-

не сигурности грађана, заштите и 
поштивања људских права, слоб-
ода и достојанства свих грађана, у 
дијелу за који су надлежни Мин-
истарство и Управа полиције 

 
Реализација овог стратешког  

19. јун/липањ 2019. 
 
 
циља заснива се на специфичном ци-
љу за 2019.годину и то: 

 
1.1.  Већи степен законитости, ефикас- 

ности и етичности у поступању 
запослених, а посебно полицијск-
их службеника при примјени по-
лицијских овлаштења, који ће се  
реализовати кроз: 

1.1.1. Едукацију државних службеника  
и намјештеника који раде на  по-
словима издавања личних доку-
мента и саобраћајних исправа у 
складу са Планом едукације држ-
авних службеника и намјештени-
ка, те едукацију полицијских слу-
жбеника у области примјене пол-
ицијских овлаштења у складу са 
Планом едукације полицијских 
службеника, уз истовремено оси-
гурање услова да сви запослени у 
Министарству и Управи полиц-
ије похађају едукације које су ор-
ганизоване од других субјеката, а 
које могу допринијети постизању 
веће законитости и професио-
налности у обављању послова ко-
ји су у непосредној вези са овим 
циљем. 

1.1.2. Доношење етичког кодекса за по- 
          лицијске службенике 
1.1.3. Унутрашње инспекције, ревизије  

и контроле рада полицијских сл-
ужбеника у складу са Планом ун-
утрашње контроле  које проводи 
Јединица за професионалне ста-
ндарде и едукацију, те  праћења 
законитости поступања полициј-
ских службеника и надзор над  
радом организационе јединице 
која врши послове издавања лич-
них докумената, саобраћајних 
исправа, пријаве и одјаве преби-
валишта и одређивања јединст- 
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веног матичног броја за грађане 
у складу са Планом надзора над 
радом ове организационе једин-
ице. 

1.1.4. Интезивнију сарадњу полицијск- 
их службеника са грађанима пу-
тем полицијских службеника за 
рад полиције у заједници кроз 
пројекат “Рад полиције у заједи-
ци”. 

 
2. Унапређење борбе против свих 

облика криминала, а посебно у 
области корупције, тероризма, 
злоупотребе опојних дрога, трго-
вине људима, малољетничке дел-
иквенције,  крађе,  са акцентом на 
крађу моторних возила, те криви-
чних дјела против човјечности и 
међународног права 

  
Реализација овог стратешког 

циља заснива се на специфичним ци-
љевима за 2019.годину: 
 
2.1. Побољшање резултата рада и еф- 

икасности полицијских службени-
ка у борби против свих облика кр-
ивичних дјела, а нарочито коруп-
ције, злоупотребе опојних дрога 
од стране младих, тероризма, трг-
овине људима, крађе моторних во-
зила, који ће се реализовати кроз 
сљедеће активности: 

2.1.1. Унаприједити активности на су- 
збијању криминала и степена от-
кривености починилаца кривич-
них дјела надоградњом постоје-
ћег видео надзора на кључним 
мјестима у граду и општинама 
на подручју кантона и програме 
едукације најмлађих популација 
у погледу избјегавања ризичних 
понашања, злоупотребе дрога,  
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насиља, употребе оружја и др., 
што ће допринијети да се осигу-
ра сигурно окружење у Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде 
и смањи број нарушавања ЈРМ, 
нарочито у угоститељским обје-
ктима и мјестима спортских так-
мичења. 

2.1.2. Провођење  активности планира- 
них за 2019. годину Акционим 
планом за провођење Стратегије 
за борбу против корупције за 
2016-2020. година, Планом интег-
ритета Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и Управе 
полиције и сарадњу са финанси-
јском полицијом, надлежним ин-
спекцијским органима и другим 
полицијским органима на свим 
нивоима власти у БиХ. 

2.1.3. Едукација младих у вези са спре- 
чавањем злоупотребе опојних др-
ога од стране младих кроз прово-
ђење пројекта “Живот без дро-
ге”, којим ће бити обухаваћена 
сва дјеца из основних и средњих 
школа са подручја Кантона, те 
провођење и учешће у другим ја-
вним кампањама које имају за 
циљ спречавање злоупотребе оп-
ојних дрога. 

2.1.4. Провођење активности планира- 
них за 2019. годину Акционим 
планом Федералне управе поли-
ције у борби против тероризма, 
Акционим планом Управе поли-
ције и Меморандумом о сарадњи 
у борби против тероризма потп-
исаног са Федералном управом 
полиције.  

2.1.5. Провођење активности из надле- 
жности Управе полиције предви-
ђених за 2019. годину  Акционим  
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планом супротстављања тргови-
ни људима у БиХ за 2016-2019. 
година. 

2.1.6. Формирање оперативних тимова  
за рад на спрјечавању и открива-
њу кривичних дјела крађе мото-
рних возила, сачињавања посеб-
них  планова рада и анализа ста-
ња у овој области уз укључивање 
полицијских службеника Једин-
ице за подршку и полицијских 
службеника који раде на посло-
вима контроле саобраћаја.  

2.1.7. Проактивно дјеловање полициј- 
ских службеника, сачињавање 
аналитичких извјештаја из обла-
сти свих врста кривичних дјела и 
појачан  оперативни рад полиц-
ијских службеника у складу са 
оперативним  плановима из обл-
асти свих врста кривичних дјела, 
укључујући и нелегалну продају 
акцизних роба и обавјештавање 
надлежних органа у вези са тим. 

2.1.8. Сарадњу са надлежним тужила- 
штвима, судовима и другим пол-
ицијским органима. 

2.1.9. Материјално-техничко опремање  
Сектора криминалистичке поли-
ције, односно полицијских служ-
беника у Сектору криминалис-
тичке полиције. 

2.1.10. Едукацију полицијских службе- 
ника у области откривања и пр-
евенције свих облика кривичн-
их дјела у складу  са Планом ед-
укације полицијских службени-
ка и учешћем полицијских слу-
жбеника у едукацијама органи-
зованим од стране других орга-
низација. 

 
2.2. Допринос процесуирању предме- 

та ратних злочина, који ће се реа- 
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лизовати кроз:  

   
2.2.1. Прикупљања криминалистичко- 

обавјештајних информација о по-
чињеним кривичним дјелима ра-
тног злочина на подручју канто-
на и шире и достављање надлеж-
ном тужилаштву.  

 
2.3. Имплементација Закона о зашти- 

ти и поступању са дјецом и мало-
љетницима у кривичном посту-
пку ФБиХ, што ће се реализовати 
кроз: 

     
2.3.1. Провођење едукативних програ- 

ма за младе у основним и средњ-
им школама на подручју Канто-
на која ће обухватити и наставно 
особље (професоре, педагоге и 
психологе) у сарадњи са одгојно-
образовним институцијама. 

2.3.2. Едукација полицијских службен- 
ика у вези са Законом о заштити 
и поступању са дјецом и малоље-
тницима у кривичном поступку 
ФБиХ. 

2.3.3. Едукација полицијских службен- 
ика у вези са  изрицањем мјере 
полицијско упозорење. 

2.3.4. Провођење едукативних програ- 
ма у вези са проблемима вршња-
чког насиља у сарадњи са основ-
ним и средњим школама на по-
дручју кантона. 

  
3.  Повећање сигурности саобраћаја  
     на цестама 
  

Реализација овог стратешког 
циља заснива се на специфичним ци-
љевима за 2019. годину и то: 
 
3.1.  Већи степен поштивања саобраћа- 

јних прописа од стране учесника  
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у саобраћају са акцентом на сма-
њење броја повријеђених и поги-
нулих лица у саобраћајним несре-
ћама, који ће се реализовати кроз: 

3.1.1.Повећање сигурности саобраћаја  
на цестама надоградњом постоје-
ћег видео надзора на кључним 
мјестима у граду и општинама на 
подручју кантона, проширење 
радарског система на саобраћајн-
ицама и унапређење система ко-
нтроле и регулисања саобраћаја 
са циљем да се смањи број саоб-
раћајних незгода и њихових пос-
љедица (смртно страдалих, теже 
и лакше повријеђених лица). 

3.1.2. Појачан надзор над свим учесни- 
цима у саобраћају, на мјестима 
на којима је забиљежено учеста-
ло кршење саобраћајних пропи-
са у складу са плановима рада 
појачаног надзора.  

3.1.3.  Учешће и провођење едукација  
дјеце у свим основним школама 
на подручју Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у сарадњи са 
одгојно-образовним институци-
јама. 

   
3.2. Допринијети заштити цеста од  

даљњег пропадања и већој зашт-
ити учесника саобраћаја, који ће 
се  реализовати путем: 

 
3.2.1. Иницирања појачаних контрола  

теретних возила на којима  терет 
прелази прописану тежину или 
није довољно осигуран у складу 
са плановима појачаног надзора 
у сарадњи са ЈП Цесте Федерац-
ије БиХ и Кантоналном Дирекц-
ијом цеста. 

3.2.2. Достављања иницијатива за отк- 
лањање уочених недостатака на 
цестама надлежним органима. 
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3.3.   Повећање степена ефикасности   

стручности полицијских служб-
еника, који ће се релизовати пу-
тем: 

 
3.3.1. Едукација полицијских службен- 

ика у области контроле саобра-
ћаја у складу са Планом едукац-
ије полицијских службеника, са 
посебним акцентом на едукацију 
у вези са вршењем активности 
на превенцији саобраћајних пре-
кршаја, односно саобраћајних не-
срећа. 

3.3.2. Материјално-техничко опремање  
полицијских службеника и  орга-
низационих јединица надлежн-
их за обављање послова контро-
ле и регулисања саобраћаја.  

  
4.  Побољшање стања у области  јавн- 

ог реда и мира, набављања и држ-
ања оружја и муниције 

 
Реализација овог стратешког ци-

ља заснива се на специфичним циље-
вима за 2019. годину и то:                              
 
4.1.   Побољшање резултата рада у об- 

ласти јавног реда и мира, који ће 
се реализовати кроз сљедеће акти-
вности: 

4.1.1. Планирање и реализација мјера  
и активности у вези са ванредн-
им и посебним осигурањем лич-
ности и објеката у складу са сиг-
урносним процјенама и Планом 
осигурања личности и објеката,  
као и учешће у планирању и ре-
ализацији мјера и активности у 
осигурању јавних скупова, наро-
чито у вријеме одржавања фест-
ивала. 

4.1.2.  Праћење стања у области наси- 
ља у породици и сарадња са Це- 
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нтром за социјални рад. 

4.1.3.  Спречавање просјачења у складу  
са посебним планом о сузбијању 
просјачења и сарадњом са надле-
жним институцијама. 

4.1.4. Документовање случајева кориш- 
тења јавне површине без одобре-
ња надлежног органа и случајева 
нелегалне продаје и обавјештава-
ње надлежних органа.  

 
4.2. Смањење броја нелегалног држа- 
       ња и ношења оружја и муниције,  
       које ће се  реализовати путем: 
 
4.2.1. Имплементације Закона о наба- 

вљању, држању и ношењу оружја 
и муниције, што подразумјева, 
прије свега, превнтивни, али и  
репресивни рад полицијских сл-
ужбеника на терену. 

4.2.2. Провођење јавних кампања у коj- 
има би се грађанство упознало са 
опасностима нелегалног посједо-
вања оружја. 

 
4.3. Материјално-техничко опремање  
       полицијских  службеника и орга- 
       низационих јединица надлежних  
       за јавни ред и мир, што ће се  реа- 
       лизовати путем: 
 
4.3.1. Набавке опреме за полицијске  
          службенике у Управи полиције. 
4.3.2. Набавке материјално-техничких  

средстава за потребе Управе пол-
иције.  

         
5.   Унапређење правног оквира рада  

Министарства и Управе полиције 
који ће се у 2019. години реализо-
вати кроз доношење прописа на-
ведених у дијелу овог Програма  
рада под називом “НОРМАТИВ-
НИ ДИО”. 
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6.  Осигурати правилно планирање и  

трошење буџетских средстава у 
Министарству и Управи полиције 
те правилно извршавање прописа 
из области заштите од пожара, ма-
тичних књига и агенција за зашт-
иту људи имовине од стране прав-
них лица и органа који их прим-
јењују  

 
Реализација овог стратешког ци-

ља заснива се на специфичним циље-
вима за 2019.годину, и то: 
 
6.1. Реално планирање буџета Мини- 

старства и Управе полиције, који 
ће се реализовати кроз сљедеће ак-
тивности: 

6.1.1. Анализа и утврђивање финанси- 
јских потреба Министарства и 
Управе полиције  

6.1.2. Сачињавање нацрта буџета Мин- 
истарства и Управе полиције у 
складу са потребама и упутстви-
ма Министарства за финансије 

6.1.3. Сачињавање мјесечних оператив- 
них планова и праћење изврше-
ња буџета 

6.2. Већи степен дисциплине у изврша- 
вању обавеза прописаних пропи-
сима из области заштите од пожа-
ра, матичних књига и агенција за 
заштиту људи и имовине од стра-
не правних лица и органа који пр-
имјењују ове прописе, што ће се 
реализовати кроз: 

6.2.1. Инспекцијски надзор у наведен- 
им областима у складу са надл-
ежностима Министарства 

6.2.2. Едукацију инспектора 
6.2.3. Едукације матичара и других сл- 

ужбених лица која раде на посл-
овима вођења матичних књига 
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НАЗИВ ПРОПИСА НОСИЛАЦ 
ИЗРАДЕ 

РОК ЗА 
ИЗРАДУ 
НАЦРТА 

РОК ЗА 
ИЗРАДУ 
ПРИЈЕД-

ЛОГА 

ОРГАН КОЈИ 
ДОНОСИ 
ПРОПИС 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ОСНОВА И РАЗЛОГА 

ДОНОШЕЊА 
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ 

Буџет Босанско-
подрињског кантона 

Горажде за 2019. 
годину 

 

Одсјек за 
планирање 

буџета 

Рок: 
I квартал 

Рок: 
I квартал 

Скупштина 
Кантона 

Члан 23.Устава БПК 
Горажде и члан 

25.Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ 

У наставку текста 

Закон о извршењу 
Буџета Босанско-

подрињског кантона 
Горажде за 2019. 

годину 

Одсјек за 
планирање 

буџета и 
Одсјек за 
опште и 
правне 
послове 

Рок: 
I квартал 

Рок: 
I квартал 

Скупштина 
Кантона 

Члан 23.Устава БПК 
Горажде 

У наставку текста 
 

Документ окирног 
буџета Босанско-

подрињског кантона 
Горажде 2020-2022. 

година 

 
Одсјек за 

планирање 
буџета 

 
Рок: 

II 
квартал 

 
Рок: 

II квартал 

 
Влада 

Кантона 

Члан 23. Устава БПК 
Горажде и члан 18. 

Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ 

У наставку текста 

Буџет Босанско-
подрињског кантона 

Горажде за 2020. 
годину 

Одсјек за 
планирање 

буџета 

Рок: 
IV 

квартал 

Рок: 
IV квартал 

Скупштина 
Кантона 

Члан 23.Устава БПК 
Горажде и члан 

25.Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ 

У наставку текста 

Закон о извршењу 
Буџета Босанско-

подрињског кантона 
Горажде за 2020. 

годину 

Одсјек за 
планирање 

буџета и 
Одсјек за 
опште и 
правне 
послове 

Рок: 
IV 

квартал 

Рок: 
IV квартал 

Скупштина 
Кантона 

Члан 23.Устава БПК 
Горажде 

 
 

У наставку текста 
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Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
администартивним 
таксама Босанско-

подрињског кантона 
Горажде 

Одсјек за 
опште и 
правне 
послове 

IV 
квартал 

IV 
кварт 

Скупштина 
Кантона 

Члан 23.Устава БПК 
Горажде У наставку текста 

Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
порезу на имовину, 
наслијеђе и поклон 

Одсјек за 
опште и 
правне 
послове 

IV 
квартал 

IV 
квартал 

Скупштина 
Кантона 

Члан 23. Устава БПК 
Горажде У наставку текста 

Одлука о висини 
коефицијента за 

обрачун новчаних и 
других давања по 

Закону о социјалној 
заштити, заштити 
цивилних жртава 

рата и заштити 
породице са дјецом 

Министа 
-рство 

II 
квартал II квартал Влада БПК 

Горажде 

Закон о социјалној 
заштити, заштити 

цивилних жртава рата 
и заштити породице са 

дјецом 

 

Одлука  
о утврђивању права 

на здравствено 
осигурање лица која 
нису осигурана по 

другом основу у БПК 
Горажде за 2019. 

годину 

 
Министа-
рство за 

социјалну 
политику, 
здравство, 
расељена 

лица и 
избјеглице 

 
 I квартал Скупштина 

БПК Горажде 

Чланом 9. и 17. став 1. 
тачка б. Устава БПК 
Горажде („Службене 

новине БПК Горажде“, 
број:  8/98, 10/00 и 
5/03) утврђена је 

надлежност Кантона у 
области здравства, док 

се члановима 106. и 
108. Пословника 

Скупштине уређује 
доношење аката 

Скупш. 

Здравствено осигурање 
лица са пребивалиштем у 
БПК Горажде која не могу 

остварити ово право по 
другом основу 
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Одлука  
о одређивању 

слободних локација 
на подручју БПК 
Горажде за 2019. 

годину на којима се 
може основати 

апотека 
 

 
Министа-
рство за 

социјалну 
политику, 
здравство, 
расељена 

лица и 
избјеглице 

 I квартал Министа-
рство 

Доношење одлуке у 
складу са Пр. о 

ближим условима у 
погледу простора, 

опреме и кадра, 
критер. за оснивању и 
обављању апотекарске 

дјелатности у свим 
орг.обл., као и начину 

и поступку њихове 
верифик. („Службене 

новине ФБиХ“, бр: 
44/12,23/13,27/14) 

Имплеметација одредби 
предметног Правилника 
и Закона о апотекарској 

дјелатности 

Приједлог закључка 
о упућивању 
Извјештаја о 
извршењу 

Финансијског плана 
Завода здравственог 

осигурања БПК 
Горажде 

за 2018. годину у 
скупштинску 

процедуру 

 
Министа-
рство за 

социјалну 
политику, 
здравство, 
расељена 

лица и 
избјеглице 

- II квартал Влада БПК 
Горажде 

 
Закон о буџетима у 

Федерацији БиХ 
(„Службене новине 
БПК Горажде“, број:  

19/06) и Правилник о 
финансијском 

пословању 
 

Законит и транспарентан 
утрошак средстава 

изванбуџетског фонда 

Приједлог Закључка 
о упућивању Одлуке 

о давању 
сагласности на 

Финансијски план 
ЗЗО БПК Горажде за 

2019. годину у 
скупштинску 

процедуру 

 
Министа-
рство за 

социјалну 
политику, 
здравство, 
расељена 

лица и 
избјеглице 

- I квартал Влада БПК 
Горажде 

Закон о буџетима у 
Федерацији БиХ 

(„Службене новине“, 
број:  19/06) и 
Правилник о 

финансиј. пословању 
 

Законит и транспарентан 
утрошак средстава 

изванбуџетског фонда 
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Приједлог Закључка 
о упућивању Одлуке 

о давању 
сагласности на 

Финансијски план 
ЗЗО БПК Горажде за 

2020. годину у 
скупштинску 

процедуру 

 
Министа-
рство за 

социјалну 
политику, 
здравство, 
расељена 

лица и 
избјеглице 

- IV квартал Влада БПК 
Горажде 

Закон о буџетима у 
Федерацији БиХ 

(„Службене новине“, 
број:  19/06) и 
Правилник о 

финансијском 
пословању 

 

Законит и транспарентан 
утрошак средстава 

изванбуџетског фонда 

Приедлог Закључка 
о упућивању у 
скупштинску 

процедуру 
извјештаја о раду 

установа из 
надлежности 

Министасртва 

 
Министа-
рство за 

социјалну 
политику, 
здравство, 
расељена 

лица и 
избјеглице 

- II квартал Влада БПК 
Горажде 

Пословник о раду 
Скупштине БПК 

Горажде 

Надзор над радом 
установа из надлежности 

Приједлог Одлуке о 
усклађивању 

Кантоналне Листе 
есенцијалних 

лијекова (А, Б и 
болничка) са Листом 

Федерације БиХ 

 
Министа-

ртво 
- 

Контин. у 
складу са 
Одлуком 

Владе 
ФБиХ 

Влада БПК 
Горажде 

Закон о лијековима 
(„Службене новине 

ФБиХ“, број:  109/12) и 
Одлука о листи 

лијекова Федерације 
БиХ 

Усклађивање са 
Федералном одлуком 

Одлука о висини 
потребних прихода 

за задовољење 
стамбених потреба 

Министа-
рство за 

социјалну 
политику, 
здравство, 
расељена 

лица и 
избјеглице 

- I и III 
квартал 

Влада БПК 
Горажде 

Закон о престанку 
примјене закона о 

напуштеним 
становима  („Службене 

новине ФБиХ“, број:  
11/98) 

Обезбјеђивање смјештаја 
расељеним лицима 

 
 

       
 



Одлука за 
обезбјеђивање 
алтернативног 
смјештаја кроз 

надокнаду за кирије 

Министа-
рство за 

социјалну 
политику, 
здравство, 
расељена 

лица и 
избјеглице 

- Континуи
рано 

Влада БПК 
Горажде 

Закон о избјеглим и 
расељеним лицима 
(„Службене новине  
БПК Горажде“, број:  

14/04 и 6/08) 

Обезбјеђење смјештаја 
расељеним лицима 
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Одлука о 
остваривању права 

из примарне 
здравствене заштите 
повратника у РС у 

свим јавним 
здравственим 
установама на 
подручју БПК 

Горажде 

Министа-
рство за 

социјалну 
политику, 
здравство, 
расељена 

лица и 
избјеглице 

- I квартал Влада БПК 
Горажде 

Закон о правима лица 
лица које се из БПК 
Горажде враћају у 
мјеста пријератног 

пребивалишта 
(„Службене новине 
БПК Горажде“ бр: 

13/15) 

Обезбјеђивање примарне 
здравствене заштите 

повратника 

Закон о  
полицијским 

службеницима 
кантона 

Министа-
рство за 

унутрашње 
послове и  

Управа 
полиције 

I квартал 
 II квартал 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона 
Горажде 

Устав БПК, ускла-
ђивање са Законом о 
унутрашњим посло-
вима БПК  у погледу 
надлежности руко-

водиоца Министарства 
и Управе полиције,  
затим  са Законом о 

заштити личних пода-
така, са  новим  систе-
мом школовања на ви-
сокошколским устано-
вама, отклањање  јез-

ичке и граматичке не-
досљедности   и неус-

клађености, понав- 

Побољшање стања у 
области примјене 

полицијских овласти и 
радно правног статуса 

полицијских службеника 
 
 
 

 



     љање и међусобне 
неусаглашености 

појединих норми, те 
измјена одређених 

рјешења која се нису 
показала добрим 
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Уредба о облику, 
начину  издавања и 
замјени  полицијске 
исказнице и значке 

Министа-
рство за 

унутрашње 
послове на 
приједлог   

Управе 
полиције 

 
 
 
 

 

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
поициј-

ским 
службе-
ниима 

кантона 

Влада 
Кантона 

 
 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

Кантона које се односе 
на облик, начин 

издавања и замјене 
полицијске исказнице 
и значке за полицијске 

службенике 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

Уредба о тексту и 
начину полагања  

заклетве полицијског 
службеника 

Министа-
рство за 

унутрашње 
послове на 
приједлог   

Управе 
полиције 

 

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полициј-

ским 
службе-
ницима 
кантона 

Влада 
Кантона 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на полагање заклетве 

полицијских 
службеника 

 
 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

Уредба о поступању 
са привремено 

одузетим 
предметима 

Министарст
во за 

унутрашње 
послове на 

 

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана  

Влада 
Кантона 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима  

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима 
 



 приједлог   
Управе 

полиције 

 ступања на 
снагу  

Закона о 
полициј-

ским 
службе-
ницима 
кантона 

 кантона које се односе 
на поступање са 

привремено одузетим 
предметима 
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Уредба о поступку у 
случају 

прекобројности  
полицијских 
службеника 

Министа-
рство за 

унутрашње 
послове на 
приједлог   

Управе 
полиције 

 

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полици-

јским 
службе-
ницима 

Влада 
Кантона 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима које се 

односе на 
прекобројност 
полицијских 
службеника 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

Уредба о 
додјељивању и 

одузимању чинова 
полицијских 
службеника 

Министа-
рство за 

унутрашње 
послове на 
приједлог   

Управе 
полиције 

 

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полици-

јским 
службе-
ницима 
кантона 

Влада 
Кантона 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на додојелу и 

одузимање чинова 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

Уредба  о платама, 
накнадама и платној 
листи полицијских  

Министа-
рство за 

унутрашње 
 

У року од 
шест 

мјесеци од  

Влада 
Кантона 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским  

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским  
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службеника 
 

послове на 
приједлог   

Управе 
полиције 

 дана 
ступања на 

снагу  
Закона о 
полици-

јским 
службе-
ницима 
кантона 

 службеницима 
кантона које се односе 

на плате и накнаде 

службеницима кантона 

Правилник о начину 
задужења, замјене, 
времену и начину 

ношења униформе 

Управа 
полиције  

У року од 
шест  

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полиц-
ијским 

службе-
ницима 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима које се 
односе на задуживање 
и ношење униформе 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима 

Правилник о начину 
држања и ношења 
оружја и муниције 

Управа 
полиције  

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полиц-
ијским 

службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на држање и ношење 

оружја 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

       
 



Правилник о начину 
задужења, замјене, 
времену и начину 

ношења униформе 

Управа 
полиције  

У року од 
шест  

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полиц-
ијским 

службе-
ницима 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима које се 
односе на задуживање 
и ношење униформе 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима 
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Правилник о начину 
држања и ношења 
оружја и муниције 

Управа 
полиције  

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полиц-
ијским 

службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на држање и ношење 

оружја 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

Правилник о 
накнади  штете 

Управа 
полиције  

У року од 
шест мје-
сеци од 

дана ступ-
ања на 

снагу  Зак-
она о пол-
ицијским 
службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на наканду штете 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 
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Правилник  о 
употреби  средстава 

присиле 

Управа 
полиције  

У року од 
шест мје-
сеци од 

дана сту-
пања на 

снагу  Зак-
она о пол-
ицијским 
службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на употребу средстава 

присиле 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

Правилник о начину 
вођења евиденција 

из  ЗОПС-а 

 
Управа 

полиције 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У року од 
шест 

мјесеци од 
ступања на 

снагу  
Закона о 
полиц- 
ијским 

службе- 
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на вођење евиденција 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

Правилник о 
здравственим 
прегледима 

Управа 
полиције  

У року од 
шест мје-
сеци од 

дана сту-
пања на 

снагу  Зак-
она о пол-
ицијским 
службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на здравствене 

критерије које морају 
испуњавати 
полицијски 
службеници 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

       
 



Правилник о 
поступку 

запошљавања из 
других органа 

Управа 
полиције  

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полици-

јским 
службе-
ницима 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима које се 

односе на 
запошљавање 
полицијских 

службеника из других 
органа 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима 
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Правилник о 
поступку и начину 

тестирања 
кандидата у процесу 

одабира 
полицијских 
службеника 

 

Управа 
полиције  

У року од 
шест мје-
сеци од 

дана сту-
пања на 

снагу  Зак-
она о пол-
ицијским 
службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на тестирање и 

бодовање приликом 
пријема полицијских 

службеника 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

Правилник   
о стручном 

усавршавању 
полицијских 
службеника 

 

Управа 
полиције  

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полици-

јским 
службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на усавршавање 

полицијсих 
службеника 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

 



Правилник о 
садржају и облику 

уговора о раду 

Управа 
полиције  

У року од 
шест 

мјесеци од 
дана 

ступања на 
снагу  

Закона о 
полиц-
ијским 

службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на облик и садржај 

уговора о раду 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 
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Правилник о 
процедури за 
унапређење 
полицијских 
службеника 

Управа 
полиције  

У року од 
шест мје-
сеци од 

дана ступ-
ања на 

снагу  Зак-
она о пол-
ицијским 
службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на унапређење 

полицијских 
службеника 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

Правилник о оцјени 
рада полицијских 

службеника 

Управа 
полиције  

У року од 
шест мјес-

еци од 
дана ступ-

ања на 
снагу  Зак-
она о пол-
ицијским 
службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на оцјену рада 

полицијсих 
службеника 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

 



Правилник  о 
дисциплинском 

поступку 

Управа 
полиције  

У року од 
шест 

мјесеци  
од дана 
ступања  
на снагу  
Законо 
полиц-
ијским 

службе-
ницима 
кантон 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на увећање плаће и 

накнаде 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 
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Правилник о 
условима и начину 

увећања плате и 
кориштења 

слободних дана 

Управа 
полиције  

У року од 
шест мјес-

еци од 
дана ступ-

ања на 
снагу  Зак-
она о пол-
ицијским 
службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на увећање плате и 

накнаде 

Лакша и правилнија 
оримјена Закона о 

Полицијским 
службеницима кантона 

Правилник о  
радним мјестима за 

које се додјељује 
трајни додатак на 
плату  за посебне 

услове рада и висини 
додатка израженог 

процентуално 

Управа 
полиције  

У року од 
шест мјес-

еци од 
дана ступ-

ања на 
снагу  Зак-
она о пол-
ицијским 
службе-
ницима 
кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на одређивање 

додатка на плаћу за 
посебне услове рада 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 

 



Правилник  
о  пробном раду 

Управа 
полиције  

У року од 
шест мјесе-
ци од дана 
ступања на 
снагу  Зако-
на о поли-

цијским 
службеници
ма кантона 

Министар 
МУП-а БПК 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на рад са полицијским 

службеницима на 
пробном раду 

Лакша и успјешнија 
примјена и провођење 
Закона о полицијским 

службеницима кантона 
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Правилник  
о унутрашњој 

организацији и 
систематизацији 
радних мјеста у 

МУП-у БПК Горажде 

Министа-
рство за 

унутрашње 
послове и 

Управа 
полиције 

 I квартал 

Министар уз 
сагласност 

Владе 
Кантона 

Закон о унутрашњим 
пословима 

Закон о државној 
служби БПК Горажде 

 

Инструкција  
о специјалним 

полицијским задацима 
који ће се извршавати у 

цивилној одјећи или 
посебној службеној 

одјећи са 
одговарајућом 

опремом 

Управа 
полиције  

У року од 
три мјесе-ца 
од ступања 

на снагу  
Закона о 
полици-

јским 
службе-
ницима 

Полицијски 
комесар 

Ближа разрада 
одредби Закона о 

полицијским 
службеницима 

кантона које се односе 
на обављање 
специјалних 

полицијских задатака 

Лакша и правилнија 
примјена Закона о 

полицијским 
службеницима кантона 

 

Инструкција  
о начину рада 

Јединице за подршку 

Управа 
полиције  I квартал 

Министар 
на приједлог 
полицијског 

комесара 

Закон о унутрашњим 
пословима 

Ефикаснији и правилнији 
рад Јединице за подршку 

Етички кодекс  
за полицијске 
службенике 

 

Управа 
полиције  

У року од 
три мјесеца 
од дана сту-

пања на 
снагу Зако-

на о пол-
ицијским 
службен-

ицима 

Полицијски 
комесар 

Закон о полицијским 
службеницима 

кантона, његова 
разрада 

Лакша и правилнија 
примјена Закона о 

полицијским 
службеницима те  



 

Рјешење о 
утврђивању ознака 
за органе Босанско-

подрињског кантона 
Горажде за вођење 
основних и помоћ-

них књига евиденц-
ије о предметима и 

актима у 2019. 

Министа-
рство за 

правосуђе, 
управу и 

радне 
односе 

 

 I квартал Влада БПК 

Члан 18.Уредбе о 
канцеларијском 

пословању органа 
управе у ФБиХ  

(Службене новине 
ФБиХ, број: 20/98) 

Норматива уређеност 
овог питања 
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Уредба о 
о поступку пријема у 
радни однос у заво-
дима, агенцијама, 

дирекцијама и упра-
вним организаци-
јама, правним лиц-

има с јавним овлаш-
тењима на терито-
рији кантона, града 

или општине, у 
јавним установама и 
јавним предузећима 
чији су оснивачи ка-
нтон, град или општ-
ина, те у привредн-

им друштвима у 
којима кантон, град 
или општина учест-
вују са више од 50% 
укупног капитала, 
Закон о измјенама 
Закона о државној 
служби Босанско-

подрињског кантона 

Министа-
рство за 

правосуђе, 
управу и 

радне 
односе БПК 

Горажде 

 II квартал Влада БПК 
Горажде 

Члан 20.а Закона о 
раду („Службене 

новине Федерације 
Босне и Херцеговине” 

бр. 26/16 и 89/18) и 
члан 24. Закона Влади 
Босанско–подрињског 

кантона Горажде  
(„Службене новине 

Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, 

број: 8/15) 
 

Норматива уређеност 
овог питања 
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Уредба о пословима 
основне дјелатности 

из надлежности 
органа државне 

службе које обављају 
државни 

службеници, 
условима за вршење 

тих послова и 
остваривању 

одређених права из 
радног односа 

Министа-
рство за 

правосуђе, 
управу и 

радне 
односе БПК 

Горажде 
 

 III квартал Влада БПК 

Члан 24. Закона Влади 
Босанско–подрињског 

кантона Горажде  
(„Службене новине 

Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, 

број:  8/15) 
и Закон о државној 

служби БПК Горажде 

Норматива уређеност 
овог питања 

Уредба о правилима 
дисциплинског 

поступка за 
дисциплинску 

одговорност 
државних 

службеника и 
намјештеника у 

органима државне 
службе БПК Горажде 

Министа-
рство за 

правосуђе, 
управу и 

радне 
односе БПК 

Горажде 
 

 III  квартал Влада БПК 

Члан 24. Закона Влади 
Босанско–подрињског 

кантона Горажде  
(„Службене новине 

Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, 

број:  8/15) 
и Закон о државној 

служби БПК Горажде 

Норматива уређеност 
овог питања 

Уредба о обавезном 
стручном 

усавршавању и 
оспособљавању 

државних 
службеника у 

органима државне 
службе Босанско-

подрињског кантона 
Горажде 

Министа-
рство за 

правосуђе, 
управу и 

радне 
односе БПК 

Горажде 
 

 III квартал Влада БПК 

Члан 24. Закона Влади 
Босанско–подрињског 

кантона Горажде  
(„Службене новине 

Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, 

број:  8/15) 
и Закон о државној 

служби БПК Горажде 

Норматива уређеност 
овог питања 
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Правилник о 
оцјењивању рада 

државних  
службеника у 

органима државне 
службе у БПК 

Горажде 

Министа-
рство за 

правосуђе, 
управу и 

радне 
односе БПК 

Горажде 

 III квартал 

Министарств
о за 

правосуђе, 
управу и 

радне односе 
БПК Горажде 

Члан 41. став 10. 
Закона о државној 

служби БПК Горажде 

Норматива уређеност 
овог питања 

Уредба о условима, 
начину и програму 
за полагање испита 

општег знања и 
стручног испита за 

кандидате за 
државну службу у 

Босанско-
подрињском 

кантону Горажде 

Министа-
рство за 

правосуђе, 
управу и 

радне 
односе БПК 

Горажде 
 

 III квартал Влада БПК 
Горажде 

Члан 24. Закона Влади 
Босанско–подрињског 

кантона Горажде  
(„Службене новине 

Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, 

број: 8/15) 
и Закон о државној 

служби БПК Горажде 

Норматива уређеност 
овог питања 

Уредба о медијатору 
државне службе у 

Босанско-
подрињском 

кантону Горажде 

Министа-
рство за 

правосуђе, 
управу и 

радне 
односе БПК 

Горажде 
 

 III квартал Влада БПК 
Горажде 

Члан 24. Закона Влади 
Босанско–подрињског 

кантона Горажде  
(„Службене новине 

Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, 

број: 8/15) 
и Закон о државној 

служби БПК Горажде 

Норматива уређеност 
овог питања 

Закон о кориштењу, 
управљању и 
одржавању 

заједничких дијелова 
и уређаја зграда 

Министа-
рство за 

урбанизам, 
просторно 

уређење 
и заштиту 
околине 

 IV квартал 

 
Влада 

Кантона 
Скупштина 

кантона 

Стављање ван снаге 
постојећег закона из 

ове области Законом о 
стварним правима 

Усклађивање са Законом 
о стварним правима те 

боље уређење ове области 
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Закон о просторном 
уређењу и грађењу 

БПК Горажде 

Министа-
рство за 

урбанизам, 
просторно 

уређење 
и заштиту 
околине 

 IV квартал 

Влада 
Кантона 

Скупштина 
Кантона 

Пројекат Свјетске 
банке за успостављање 

квалитетнијег 
пословања у БиХ 

Квалитетније регулисање 
ове проблематике 

Доношење Програма 
о кориштењу 
средстава за 
реализацију 

допунских права и 
осталих издвајања са 

критеријима за 
расподјелу 

корисника борачко-
инвалидске заштите 

у 2019.години 

Министарст
во за 

борачка 
питања 

Април 
2019.год. 

Мај 
2019.год. 

Влада БПК 
Горажде 

Законом утврђене 
обавезе 

Обезбјеђење могућности 
реализације утврђених 

права 

Закон о унапређењу 
локалног пословања 

Босанско-
подрињског кантона 

Горажде 

Министарст
во  за  

привреду  
Босанско – 

подрињског  
кантона  
Горажде 

Прво 
тромје-

сечје 

Друго 
тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона 
Горажде 

Побољшање услова за 
развој привреде и 

економског окружења 

Привредни раст и развој, 
привлачење нових 

инвестиција 

Закон о туризму 
Босаснко-

подрињског кантона 
Горажде 

Министарст
во  за  

привреду  
Босанско – 

подрињског  
кантона  
Горажде 

Прво 
тромје-

сечје 

Друго 
тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона 
Горажде 

Усклађивање са 
другим прописима 

Стварање правног оквира 
усклађеног са другим 

прописима и унапређење 
стања у туризму 

       
 



Стратегија развоја 
пољопривреде 

Министар-
ство  за  

привреду  
Босанско– 

подрињског  
кантона  
Горажде 

Прво 
тромје-

сечје 

Друго 
тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона 
Горажде 

Успостава стратешких 
докумената 

Стварање бољег развоја 
пољопривреде 
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Закон о такси 
превозу на подручју 

Босаснко-
подрињског кантона 

Горажде 

Министа-
рство  за  

привреду  
Босанско– 

подрињског  
кантона  
Горажде 

Друго 
тромје-

сечје 

Треће  
тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона 
Горажде 

Усклађивање са 
другим прописима 

Стварање правног оквира 
усклађеног са другим 

прописима и унапређење 
стања у такси превозу 

Закон о измјенама 
 и допунама Закона о 

култури 

Министарс-
тво за обра-
зовање, мла-

де, науку, 
културу и 
спорт БПК 

Горажде 

IV 
квартал  

2019. 

IV квартал  
2019. 

Скупштина 
БПК 

Потреба за 
доношењем Закона 

како би се адекватно 
уредила ова област 

Адекватно уређење  
области 

Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
преузимању права 

оснивача над Јавном 
установом ОШ 

„Хусеин еф. Ђозо“ 
Горажде 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, нау-
ку, културу 

и спорт БПК 
Горажде 

IV 
квартал  

2019. 

IV квартал  
2019. 

Скупштина 
БПК 

Потреба за 
доношењем Закона 

како би се адекватно 
уредила ова област 

Адекватно уређење  
ова области 

Закон о измјенама  
и допунама Закона о 
преузимању права 

оснивача над Јавном 
установом ОШ 

„Фахрудин Фахро 
Башчелија“ Горажде 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, нау-
ку, културу 

и спорт БПК 
Горажде 

IV 
квартал  

2019. 

IV квартал  
2019. 

Скупштина 
БПК 

Потреба за 
доношењем Закона 

како би се адекватно 
уредила ова област 

Адекватно уређење  
ова области 

 



Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
преузимању права 

оснивача над Јавном 
установом ОШ 
„Прача“ Прача 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

IV 
квартал  

2019. 

IV квартал  
2019. 

Скупштина 
БПК 

Потреба за 
доношењем Закона 

како би се адекватно 
уредила ова област 

Адекватно уређење ова 
области 
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Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
преузимању права 

оснивача над Јавном 
установом ОШ 
„Устиколина“ 

Устиколина 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

IV 
квартал  

2019. 

IV квартал  
2019. 

Скупштина 
БПК 

Потреба за 
доношењем Закона 

како би се адекватно 
уредила ова област 

Адекватно уређење ова 
области 

Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
преузимању права 

оснивача над Јавном 
установом ОШ „Хасан 

Турчало Брзи“ 
Иловача 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

IV 
квартал  

2019. 

IV квартал  
2019. 

Скупштина 
БПК 

Потреба за 
доношењем Закона 

како би се адекватно 
уредила ова област 

Адекватно уређење ова 
области 

Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
преузимању права 

оснивача над Јавном 
установом ОМШ 

„Авдо Смаиловић“ 
Горажде 

Министар-
ство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

IV 
квартал  

2019. 

IV квартал  
2019. 

Скупштина 
БПК 

Потреба за 
доношењем Закона 

како би се адекватно 
уредила ова област 

Адекватно уређење ова 
области 

Закон о измјенама и 
допунама Закона о 
преузимању права 

оснивача над Јавном 
установом ОШ 

„Мехмедалија Мак 
Диздар“ Витковићи 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

IV 
квартал  

2019. 

IV квартал  
2019. 

Скупштина 
БПК 

Потреба за 
доношењем Закона 

како би се адекватно 
уредила ова област 

Адекватно уређење ова 
области 

 



Правилник о 
унутрашњој 

организацији и 
систематизацији 
радних мјеста у 

Министарству за 
образовање, младе, 

науку, културу и 
спорт Босанско – 

подрињског кантона 
Горажде 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 
 

II 
квартал  

2019. 

II квартал  
2019. 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 
Горажде уз 
сагласност 
Владе БПК 

Горажде 

Потреба за 
усклађивањем са 

Законом 

Регулисање предметне 
области 
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Правилник о 
измјенама и 

допунама 
Правилника о 

садржају и начину 
вођења 

документације и 
евиденције у средњој 

школи 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 
 

I квартал  
2019. 

I квартал  
2019. 

Министа-
рство за об-
разовање, 

младе, науку, 
културу и сп-
орт БПК Гор-

ажде уз 
сагласност 
Владе БПК 

Горажде 

Потреба за 
усклађивањем са 

Законом 

Регулисање предметне 
области 

Правилник о 
садржају и поступку 

издавања 
јавне исправе у 

образовању 
одраслих 

 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

II 
квартал  

2019. 

II квартал  
2019. 

Минист-
арство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

Потреба за 
усклађивањем са 

Законом 
 

Правилник о 
условима и поступку 

стицању V (петог) 
степена 

 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

III 
квартал  

2019. 

III квартал  
2019. 

Минист-
арство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

Обавеза утврђена 
Законом о средњем 

образовању и одгоју и 
Законом о основном 
одгоју и образовању 
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Стратегија развоја 
омладинске 

политике Босанско – 
подрињског кантона 

Горажде 2019-2024. 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, 
науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

IV 
квартал  

2019. 

IV квартал  
2019. 

Скупштина 
БПК 

Обавеза утврђена 
Законом о средњем 

образовању и одгоју и 
Законом о основном 
одгоју и образовању 

 

Календар такмичења 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, 
науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

I квартал  
2019. 

I квартал  
2019. 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

Обавеза утврђена 
Законом о средњем 

образовању и одгоју и 
Законом о основном 
одгоју и образовању 

 

Школски календар 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, 
науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

III 
квартал  

2019. 

III квартал  
2019. 

Министа-
рство за 

образовање, 
младе, науку, 

културу и 
спорт БПК 

Горажде 

Обавеза утврђена 
Законом о средњем 

образовању и одгоју и 
Законом о основном 
одгоју и образовању 
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НАЗИВ 
МАТЕРИЈАЛА 

НОСИЛАЦ 
ИЗРАДЕ 

РОК ЗА 
ИЗРАДУ 

ОРГАН КОЈИ 
РАЗМАТРА ИЛИ 

УСВАЈА 
МАТЕРИЈАЛ 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСНОВА И 
РАЗЛОГА ЗА РАЗМАТРАЊЕ 

Извјештај о раду 
Министарства за 

финансије за 
2018.годину 

Помоћник 
министра за трезор 
и Одсјек за опште и 

правне послове 

Рок: 
I тромјесечије 

Влада Кантона 
 

Члан 7. Одлуке о методологији 
 израде и доношења програма рада  

и извјештаја о раду 

Програм рада 
Министарства за 

финансије за 
2019.годину 

Помоћник 
министра за трезор 
и Одсјек за опште и 

правне послове 

Рок: 
10 дана од дана 

доношења 
Програма рада 
Владе Кантона 

Влада Кантона 
Члан 6. Одлуке о методологији  

израде и доношења програма рада  
и извјештаја о раду 

Извјештај о извршењу 
Буџета Босанско-

подрињског кантона 
Горажде за 2018. 

годину 

Одјек за 
рачуноводство и 

Одсјек за извршење 
буџета 

Рок: 
31.03. 

2019. године 
 

Влада и 
Скупштина 

Кантона 

Члан 96.Закона о буџетима у Федерацији 
БиХ и члан 28. Правилника 

о финансијском извјештавању и 
годишњем обрачуну буџета у 

Федерацији БиХ 
 

Периодични 
извјештаји о 

извршењу  Буџета 
Босанско-подрињског 

кантона Горажде за 
2019. годину 

Одјек за 
рачуноводство и 

Одсјек за извршење 
буџета 

Рок: 
40 дана по истеку 

обрачунског 
периода 

Влада Кантона 

Члан 90.Закона о буџетима у Федерацији 
БиХ и члан 18. Правилника 

о финансијском извјештавању и 
годишњем обрачуну буџета у 

Федерацији БиХ 
 

Тромјесечни извјештаји 
о утрошеним 

средствима текуће 
Буџетске резерве 
Буџета Босанско-

подрињског кантона 
Горажде за 2019. годину 

Одјек за 
рачуноводство и 

Одсјек за извршење 
буџета 

Рок: 
квартално 

Влада и 
Скупштина 

Кантона 

Члан 61. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ 

 



Израда и достављање 
периодичних 

извјештаја за Кантон 
према Федералном 

министарству 
финансија 

Одсјек за извршење 
буџета 

Рок: 
30 дана по истеку 

обрачунског 
периода. 

 

Федерално 
министарство 

финансија 

Члан 89. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ и члан 18. Правилника 

о финансијском извјештавању и 
годишњем обрачуну буџета у 

Федерацији БиХ 
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Израда и достављање 
периодичних 

извјештаја за општине 
према Федералном 

министарству 
финансија 

Одсјек за извршење 
буџета 

 
Рок: 

30 дана по истеку 
обрачунског 

периода 
 

 
Федерално 

министарство 
финансија 

Члан 89. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ и члан 18. Правилника 

о финансијском извјештавању и 
годишњем обрачуну буџета у 

Федерацији БиХ 

Програм 
обиљежавања „Дјечије 

недјеље“ за 2019. 
годину 

 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

III квартал 
 

Влада БПК 
Горажде 

Закон о социјалној заштити, заштити 
ЦЖР и заштити породице са дјецом 

Наредба о износима 
по Закону о социјалној 

заштити, заштити 
цивилних жртава рата 
и заштити породице 

са дјецом за 2019. 
годину 

 
Министарство за 

социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

II квартал Министарство Закон о социјалној заштити, заштити 
ЦЖР и заштити породице са дјецом 

Пројекти подршке 
развоју и јачању 

здравственог сектора и 
управљању у 

здравству кроз 
финансирање и 
суфинансирање 

пројеката 
здравствених установа 
од интереса за кантон 

Министарство 
 за социјалну 

политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано Влада БПК 
Горажде 

Закон о здравственој заштити 
(„Службене новине ФБиХ“, број:  46/10  

и 75/13) 

 



Пројекти за 
остваривање 
минималних 

стамбених потреба у 
сврху повратка 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано 
Влада БПК 

Горажде 
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Пројекти за рјешавање 
питања инфраструк-
туре у мјестима пов-
ратка (путеви, елек-
трификација, водо-
снабдијевање и др.) 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано Влада БПК 
Горажде  

Пројекти за развој 
одрживости повратка 

из области 
пољопривредних, 

непољопривредних, 
туристичких, 

обртничких и других 
активности 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано 
 

Влада БПК 
Горажде 

 
 
 

Суфинансирање 
пројеката одрживости 

повратка 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано Влада БПК 
Горажде 

 
 
 

Пројекти за обнову 
вјерских објеката и 

историјских 
споменика културе у 

мјестима повратка 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано Влада БПК 
Горажде  

Пројекти на 
затварању 

колективних центара 
и алтернативних 

смјештаја 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано Влада БПК 
Горажде  

 



Пројекти за стварање 
што бољих 

стамбених услова у 
колективним и 
алтернативним 
смјештајима за 
расељена лица 

Министарство за 
социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано Влада БПК 
Горажде  
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Обезбјеђивање 
основних животних 

намирница 
расељеним лицима и 
повратницима који 

су у стању социјалне 
потребе 

Министарство за 
социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано Влада БПК 
Горажде  

Обезбјеђивање 
здравственог 

осигурања за лица из 
надлежности 

Министарства 

Министарство за 
социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано Влада БПК 
Горажде  

Израда приједлога 
Буџета 

Министарства за 
2020. годину, те 

измјена и допуна 
Буџета за 2019. 

годину 

Министарство за 
социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

IV квартал Влада БПК 
Горажде  

Израда  извјештаја о 
извршењу Буџета 
Министарства за 

2018. годину 

Министарство за 
социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

I квартал Влада БПК 
Горажде  

Израда програма 
утрошка буџетских 

средстава за 2019. 
годину 

Министарство за 
социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

I квартал Влада БПК 
Горажде  

 



Расписивање јавног 
позива за пријаву 

неосигураних лица, у 
складу са Одлуком о 
утврђивању права на 

здравствено осигу-
рање лица која нису 
осигурана по другом 

основу у БПК Горажде 
за 2019. годину 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

I квартал Влада БПК 
Горажде 

Провођење поступка ради утврђивања 
списка лица која испуњавају услове да 
буду осигурана у складу са одредбама 

Одлуке о утврђивању права на 
здравствено осигурање лица која нису 

осигурана по другом основу у БПК 
Горажде за 2018. годину 
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План јавних набавки 
Министарства за 

социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице, за 

2019. годину 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

II квартал Министарство 

Доношење Плана у складу са чланом 17. 
Закона о јавним набавкама БиХ, Буџетом 

БПК Горажде („Службене новине БПК 
Горажде“, бр: 3/16) и Правилник о 

поступку директног споразума 
Министарства број:  08-14-329/15 од 

17.02.2015. 
Расписивање јавних 
огласа и провођење 
поступка за избор и 

именовање управних 
одбора из надлежно-

сти Министарства 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано Влада БПК 
Горажде 

Провођ.поступ. у складу са Законом о 
министарским, Владиним и другим 

именовањима ФБиХ („Службене новине 
ФБиХ“, бр: 34/03 и 65/13) 

Провођење 
првостепеног 

управног поступка и 
издавање рјешења о 
испуњавању услова 
простора, опреме и 
кадра за рад ПЗУ,  

приватних 
специјалистичких 

ординација и апотека 

Министарство за 
социјалну 
политику, 

здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Континуирано 

Министарство за 
социјалну 
политику, 
здравство, 

расељена лица и 
избјеглице 

Провођење поступка у складу са Законом о 
здравствееној заштити и одредбама Прав-

илника о условима за обављање приват 
праксе на основу посебног уговора са здра-
вственим установама („Службене новине 

ФБиХ“, бр:104/13, 16/14 и 66/15) и Прави-
лника о ближим условима у погледу прос-
тора, опреме и кадра, критеријима за осни-
вање и обављање апотекарске дјелатности 
у свим организационим облицима, као и 

начину и поступку верификације („Служ-
бене новине ФБиХ“, 44/12, 23/13 и 27/14). 



 

Извјештај о раду 
Министарства за 

социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Министарство за 
социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

II квартал 

Министарство  
за социјалну 

политику, 
здравство, 

расељена лица  
и избјеглице 

Обавеза утврђена Зак. о организ.  
органа управе и Методологијом израде 
доношења Програма рада и извјештаја  

о раду 
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Програм рада 
Министарства за 

социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

Министарство за 
социјалну политику, 
здравство, расељена 
лица и избјеглице 

II квартал 

Министарство  
за социјалну 

политику, 
здравство, 

расељена лица  
и избјеглице 

Обавеза утврђена Методологијом  
израде доношења Програма рада  

и извјештаја о раду 

Програм рада 
Управе полиције за 

2020. годину 

Уред комесара 
полиције 

Координирано 
 са свим 

организационим 
јединицама  Управе 

полиције 

IV квартал 2019. 
године Влада Кантона 

Члан 33. Уредбе о начелима за утврђи-
вање унутрашње организације канто-
налних органа управе и кантоналних 
управних организација („Службене 

новине БПК Горажде“, број:  6/08), због   
ефикасног, благовременог, транспа-
рентног и квалитетног планирања и 
обављања послова из надлежности 
Министарства и Управе полиције 

Извјештај о раду  
Управе полиције за 

2018. годину 

Уред комесара 
полиције 

координирано 
 са свим 

организационим 
јединицама  Управе 

полиције 

31.01.2019. године Влада Кантона 

Члан 95. Закона о организацији органа 
управе у Федерацији БиХ („Службене 

новине ФбиХ“,  број:  35/05), информи-
сање, праћење и оцјена рада и стања у 

Министарству и Управи полиције од на-
длежних органа, те сагледавање проблема 

Мјесечни, тром-
јесечни, шесто-

мјесечни, девето-
мјесечни и годишњи 

извјештаји о раду 
Управе полиције 

Уред комесара  
полиције 

координирано 
 са свим 

организационим 
јединицама  Управе 

полиције 

до 10. дана у 
наредном мјесецу 

 
 

Влада Кантона 

Члан 77. Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 

мјеста у МУП-у БПК Горажде, 
информисање, праћење и оцјена рада и 

стања у Министарству и Управи 
полиције, те сагледавање проблема 

 



План набавки за 
Управу полиције 

Полицијски 
комесар 01.03.2019. године Влада Кантона Разматрање и усвајања, прописано 

Законом о буџетима ФБиХ 
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План рада Управе 
полиције за 2019. 

годину 

Министар на 
приједлог полици-

јског комесара 
31.01.2019. године 

Министарство за 
унутрашње пос-

лове БПК Горажде 

На основу члана 21. став (5) тачка д) Зак-
она о унутрашњим пословима („Служ-
бене новине БПК Горажде”, број: 6/15) 

Мјесечни планови ра-
да  и извештаји о раду 
организационих једи-
ница у Управи полиције 

Организационе 
јединице у Управи 

полиције 
Мјесечно 

Руководилац 
организационе 

јединице 

Правилник о унутрашњој организацији и си-
стематизацији радних мјеста МУП-а БПК Го-
ражде, праћење реализације Програма  рада 

организационих јединица  и стања 
сигурности 

Планови рада за посебне 
случајеве (обезбјеђење 
објеката и личности, 

јавних скупова, 
појачаних надзора и сл.) 

Надлежна 
организациона 

јединица у Управи 
полиције или 

Управа полиције 

По потреби 

Полицијски 
комесар или 
руководилац 

организационе 
јединице 

Уредба о посебном осигурању личности 
и објеката,  Закон о јавном окупљању и 
др. Осигурати претпоставке за осигура-
ње личности и објеката, учесника јавних 
окупљања и спречавања угрожавања истих 

План едукације дјеце из 
области сигурности са-
обраћаја у свим основн-
им школама на подручју 

Босанско-подрињског 
кантона Горжде у сарад-
њи са одгојно-образов-
ним инститиуцијама 

Управа полиције-
Полицијска 
станица за 
контролу и 
регулисање 
саобраћаја 

01.09.2019. године Полицијски 
комесар 

Реализација Програма рада Управе 
полиције, повећање степена сигурности 

учесника у саобраћају 

План унутрашње 
контроле 

Управа полиције- 
Јединица за профе-

сионалне стандарде и 
едукацију 

01.02.2019. 
године 

Полицијски 
комесар 

Реализација Програма рада Управе 
полиције, повећање степена профе-

сионалног рада полицијских службеника 
План едукације младих у 

вези са спречавањем 
злоупотребе опојних 

дрога од стране младих 
кроз провођење пројекта 
„Живот без дроге” којим 
ће бити обухаваћена сва 

дјеца из основних и 
средњих школа са 
подручја Кантона 

Управа полиције- 
Сектор 

криминалистичке 
полиције 

01.09.2019. године Полицијски 
комесар 

Реализација Програма рада Управе 
полиције, подизање свијести младих о 

штетности злоупотребе дрога 



 

План рада 
оперативних тимова 
за рад на спречавању 

и откривању 
кривичних дјела крађе 

моторних возила 

Управа полиције - 
Сектор 

криминалистичке 
полиције 

15.01.2019. године Полицијски 
комесар 

Реализација Програма рада Управе 
полиције, спречавање крађа моторних 

возила и вршења других кривичних 
дјела 
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План провођења 
едукативних програма 
у вези са проблемима 
вршњачког насиља, у 
сарадњи са основним 
и средњим школама 
на подручју Кантона 

Управа полиције - 
Сектор 

криминалистичке 
полиције 

01.09.2019. године Полицијски 
комесар 

Реализација Програма рада Управе 
полиције, подизање свијести малдих о 

штетности вршњачког насиља 

План провођења 
едукативних програма 
за младе у основним и 
средњим школама на 

подручју Кантона, 
која ће обухватити и 

наставно особље 
(професоре, педагоге 

и психологе) у 
сарадњи са одгојно-

образовним 
инститиуцијама из 
области Закона о 

заштити и поступању 
са дјецом и 

малољетницима у 
кривичном поступку 

ФБиХ 

 
 
 
 

Управа полиције - 
Сектор 

криминалистичке 
полиције 

 
 
 
 
 
 
 

01.09.2019. године 
 
 
 
 

Полицијски 
комесар 

 
 
 
 

 
Реализација Програма рада Управе 

полиције, подизање свијести младих и 
наставног особља  одгојно-образовних 

институција  из области Закона о 
заштити и поступању са дјецом и 

малољетницима у кривичном поступку 
ФБиХ 

 
 
 
 

План спречавања 
просјачења 

Управа полиције- 
Полицијска управа 

Горажде 
01.02.2019. године Полицијски 

комесар 

Реализација Програма рада Управе 
полиције, спречавање и сузбијање 
просјачења на подручју кантона 

 



План едукације 
полицијских 
службеника 

Управа полиције- 
Јединица за профе-
сионалне стандарде 

и едукацију 

15.02.2019. године Полицијски 
комесар 

Закон о полицијским службеницима 
кантона 
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Израда приједлога 
ДОБ-а 2020-2022. год. 
за МУП БПК Горажде 

и Управу полиције 

Сектор за подршку 

По инструкцији 
Министарства за 
финансије БПК 

Горажде 

Министарство  
за финансије и 
Влада Кантона 

Разматрање и усвајање 
прописано Законом о буџетима у ФБиХ 

 

Израда приједлога 
Буџета МУП-а БПК 
Горажде и Управе 

полиције за 2020.год. 

Сектор за подршку 

По инструкцији 
Министарства за 
финансије БПК 

Горажде 

Влада Кантона и 
Скупштина 

БПК Горажде 

Разматрање и усвајање 
прописано Законом о буџетима у ФБиХ 

 

Периодични 
финансијски 

Извјештаји за МУП  
и Управу  полиције 

Сектор за подршку 

20 дана  
након истека 

тромјесечја за који 
се подноси 
извјештај 

Влада Кантона 
(збирни извјештај 

свих буџетских                     
корисника у који-

ма је садржан 
и извјештај МУП-а 
и Управе полиције 

 
 

Разматрање извјештаја 
прописано Законом о буџетима у ФБиХ 

 
 
 

Годишњи 
финансијски 

извјештаји 
о успјешности 

пословања -                   
годишњи обрачун 
за МУП и Управу 

полиције 
за 2018.годину 

Сектор за подршку 28. фебруар  
2019. године 

Влада Кантона  
и Скупштина 
БПК Горажде 

(консолидовани 
извјештај) 

Разматрање извјештаја 
прописано Законом о буџетима у ФБиХ 

Документација за 
Изјаву о фискалној 

одговорности за 
2018.годину 

Сектор за подршку 15. март 2019. 
године 

Министар, 
прилог Годишњем 
обрачуну, достав-

ља се Министа-
рству финансија 

БПК Горажде 

Закон о буџетима ФБиХ 

 



Приједлог оперативних                               
кварталних и мјесечних                        

планова извршења 
буџета 

Сектор за подршку Квартално  
и мјесечно 

Министар (одобрава                        
Министарство за 

финансије) 

Закон о буџетима ФБиХ  и Закон о извршењу 
Буџета БПК Горажде 
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План и програм стручне 
обуке матичара и других 
лица која врше послове 

матичних књига 

Сектор за 
администрацију 10.02.2019. године Министар МУП-а 

БПК 

Закон о матичним књигама ФБиХ („Служ-
бене Новине ФБиХ”, 37/12 и 80/14) – Прави-

лник о садржају стручне обуке и оспособ-
љавања матичара за вођење матичних књига 
(„Службене Новине ФБиХ” бр. 68/12 и 59/13) 

План и програм 
едукације запосленика 
који обављају послове 

издавања личних карти 
и пасоша БиХ и сектору 

за администрацију 
 

Сектор за 
администрацију 

10.02.2019. 
године 

Министар МУП-а 
БПК 

Одлука о стандардима заштите на локаци-
јама и препорука за рад службеника надле-

жних органа Верзија 3. и Стандардима за оп-
рему  и софтвер – Верзија 6. број: 15-04/45-2-
137/15 од 13.03.2015. године, која је стављена 

ван снаге у дијелу који се односи на опрему и 
софтвер; Одлука о Стандардима за опрему и 
софтвер – Везија 7. од 19.10.2016. године број:  

15-04-30-14-2349/16 од 19.10.2016. године. 

Извјештај о раду 
инспектора за матичне 

књиге (годишњи за 2018. 
г. и тромјесечни у 2019.г.) 

Кабинет министра- 
Инспектор за матичне 

књиге 

10.01.2019. 
године и тромјесечно 

током 2019.године 

Министар и Влада 
Кантона 

Члан 19. Правилника о садржају, начину и 
поступку вршења инспекцијског надзора 
(„Службене новине ФБиХ“, број: 63/12 и 

103/13). Разлог: информисање, праћење и 
оцјена рада инспекције те анализа  стања, 

сагледавање  и рјешавање проблема 

 
 
 
 

План надзора над 
матичним  и мјесним 
уредима општина / 

града у  БПК 
 
 
 
 
 

Кабинет министра - 
инспектор за 

матичне књиге 
 

30.01.2019. 
Године 

 

Министар за 
унутрашње послове  

БПК Горажде 
 

Члан 5.  Правилника о вршењу надзора над 
провођењем Закона о пребивалишту и бора-
вишту држављана Босне и Херцеговине („Сл-
ужбени гласник БиХ“, бр. 39/02 и 2/09),  Пра-
вилника о вршењу надзора над провођењем 
Закона о личној карти  држављана Босне и 

Херцеговине ( „Службени гласник БиХ“, број:  
39/02, 2/09),  Правилника о вршењу надзора 
над провођењем Закона о јединственом ма-

тичном броју („Службени гласник БиХ“, број: 
39/02) и члан 3. Правилника о вршењу надзо-
ра над провођењем Закона о путним испра-
вама Босне и Херцеговине („Службени гла-
сник БиХ“, број:  55/09), контрола рада нам- 

 



    јештеника и државних службеника који раде 
на пословима издавања идентификационих 
докумената, ради постизања што већег сте-

пена законитости у раду 
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План надзора над 
радом  Сектора за 
администрацију у 

области 
пребивалишта, 

издавања путних 
исправа, одређивања 

ЈМБ и издавања личне 
карте у  Министарству 

за 2019.годину 
 
 
 
 
 

Кабинет министра - 
инспектор за 

матичне књиге 

30.01.2019. 
године 

Министар за 
унутрашње 

послове  БПК 
Горажде 

Члан 5.  Правилника о вршењу надзора 
над провођењем Закона о пребивалишту и 

боравишту држављана Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 
бр. 39/02 и 2/09),  Правилник о вршењу 

надзора над провођењем Закона о личној 
карти  држављана Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број:  39/02, 

2/09),  Правилник о вршењу надзора над 
провођењем Закона о јединственом 

матичном броју („Службени гласник БиХ“, 
број: 39/02) и члан 3. Правилника о 

вршењу надзора над провођењем Закона о 
путним исправама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број:  55/09), 

контрола рада намјештеника и државних 
службеника који раде на пословима 

издавања идентификационих докумената 
ради постизања што већег степена 

законитости у раду 

Програм рада 
инспектора за 

матичне књиге за 
2020.годину 

Кабинет министра - 
инспектор за 

матичне књиге 

31.12.2019. 
године 

Министар за 
унутрашње 

послове  БПК 
Горажде 

Члан 10. Правилника о садржају, начину и 
поступку вршења инспекцијског надзора 
(„Службене новине ФБиХ“, број: 63/12 и 

103/13) - због   ефикасног, благовременог, 
транспарентног и квалитетног планирања 

и обављања послова из надлежности ове 
инспекције 

Периодични извјештај 
о раду Инспекције за 
заштиту од пожара 

Кабинет министра -  
инспектори  за 

заштиту од пожара 

Мјесечни, 
годишњи 

Министар за 
унутрашње 

послове  БПК 
Горажде 

Правилник о садржају и начину 
обављања послова инспекцијског 

надзора из подручја заштите од пожара 
из надлежности ФМУП-а и КМУП-а 

(„Службене новине ФБиХ“ бр. 35/14) 
 



Извјештај ГК ЕУФОР-а 
и Министарству сигу-
рности БиХ о крета-
њима наоружања и 
експлозивних мате-

рија за које је одобре-
ње издала ПУ Горажде 

ПУ Горажде путем 
инспекције  за 

заштиту од пожара 
Седмично 

Минисарство 
сигурности БиХ  
и ГК ЕУФОР-а 

 
Закон о контроли кретања оружја  

и војне опреме („Службени гласник 
БиХ“ бр. 53/09) и Меморандум о 
разумјевању у вези примопредаје 

контроле над кретањем оружја  
и војне опреме 
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Статистички извјештај 
за превоз и набавку  

експлозивних 
материја 

ПУ Горажде путем 
инспекције  за 

заштиту од пожара 
Мјесечно 

Министарство  
за унутрашње 
послове ФБиХ 

 

Периодични извјештај 
о раду Инспекције за 
надзор рада агенција 

и унутрашњих служби 
за заштиту људи и 

имовине 

Инспектор  за над-
зор рада агенција и 

унутрашњих 
служби за заштиту 

људи и имовине 

 
Мјесечни, 
годишњи 

 

 
Министар за 
унутрашње 

послове  БПК 
Горажде 

 

Закон о Агенцијама и унутрашњим 
службама за заштиту људи и имовине  
(„Службене новине ФБиХ“ бр. 78/08  

и 67/13) 

Израда програма рада 

Инспектор  за над-
зор рада агенција и 

унутрашњих 
служби за заштиту 

људи и имовине 

Децембар 
2018.године 

Министар за 
унутрашње 

послове  БПК 
Горажде 

 

 

Извјештај о раду 
Министарства за 

правосуђе, управу и 
радне односе БПК 

Горажде за 2018. год. 

Министарство за 
правосуђе, управу  

и радне односе 
 

I квартал Влада БПК 

 
Обавеза утврђена Законом о 

организацији органа управе и 
Методологијом о изради о доношењу 

програма рада и извјештаја 
 

Извјештај о раду 
Министарства за 

правосуђе, управу и 
радне односе БПК 

Горажде за 2018. год. 

 
Министарство за 

правосуђе, управу  
и радне односе 

 

 
I квартал 

 
Влада БПК 

Обавеза утврђена Законом о 
организацији органа управе и 

Методологијом о изради о доношењу 
програма рада и извјештаја 

 
 



Програм рада 
Министарства за 

правосуђе, управу и 
радне односе БПК 

Горажде за 2019.год. 

Министарство за 
правосуђе, управу -

и радне односе 
 

II квартал Влада БПК 
Обавеза утврђена Методологијом о 

изради о доношењу програма рада и 
извјештаја 
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Информација о 
извршавању 

алтернативне 
кривичне санкције 

рад за опште добро на 
слободи на подручју 

Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 

период 01.01.2018. до 
30.09.2018. године 

Министарство за 
правосуђе, управу  

и радне односе 
 

IV квартал Влада БПК 

Рад за опште добро на слободи је 
алтернативна кривична санкција којом се 
починиоцима кривичних дјела за која је 
запријећена казна затвора у трајању до 

једне године, иста, уз добровољни 
пристанак осуђеног, замјењује друштвено 
корисним радом – радом за опште добро 
на слободи, у трајању од најмање 10, до 

највише 90 радних дана, а коју у складу са 
одредбама члана 44. став 7. Кривичног 

закона Федерације Босне и Херцеговине, 
(„Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, број:  36/03, 37/03, 21/04, 

69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 и 76/14), 
на подручју БПК  извршава Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе БПК 

Горажде 
Извјештај о стању 
кадрова државне 

службе у органима 
државне службе 

службе Босанско-
подрињског кантона 

Горажде 

Министарство за 
правосуђе, управу  

и радне односе 
 

IV квартал Влада БПК 

Обавеза утврђена чланом 68. став 4. 
Закона о државној служби Босанско-

подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-

подрињског кантона Горажде“, бр. 3/18) 

Извјештај о раду 
Министарства за 

урбанизам, просторно  
уређ. и заштиту 

околине БПК Горажде 
за 2018. годину 

Министарство за 
урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

 
I квартал Влада Кантона Утврђено одлуком Владе Кантона 

 



План набавки Минис-
тарства за урбанизам, 
просторно уређење и 
заштиту околине БПК 

Горажде за 2019. годину 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

I квартал 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  
уређење и 

заштиту околине 

Утврђено одлуком Владе Кантона 
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Одлука о утврђивању 
критерија за одређивање 
износа закупнине стана 

на подручју БПК 
Горажде за 2019. год. 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

I квартал Влада Кантона 
 Утврђено Законом о закупу стана 

Одлуке о давању 
сагласности на план и 

програме утрошка 
намјенских средстава 
из области заштите 

околине за 2019. год. 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

II квартал Влада Кантона Испуњавање услова за финансирање 
активности из области заштите околине 

Одлуке о давању 
сагласности на план и 

програме утрошка 
намјенских средстава 

Кантоналног стамбеног 
фонда за 2019. годину 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

II квартал Влада Кантона 
Испуњавање услова за финансирања 

активности из области стамбене 
политике 

Одлука о давању 
сагласности на 

куповину  земљишта 
за изградњу стамбено-

пословног објекта 
„Ламела Л” у Горажду 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

II квартал Влада Кантона 
Активности предвиђене Пројеклом 

изградње објекта „Ламела – Л”  
у Горажду 

Одлука о покретању 
поступка избора 

најповољнијег понуђача 
за извођење геомеха-

ничких испитивања на 
локалитету изградње 
објекта „Ламела-Л” у 

Горажду 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

 
III квартал 

 
Влада Кантона 

Активности предвиђене Пројеклом 
изградње објекта „Ламела – Л”  

у Горажду 

 



Одлука о избору 
најповољнијег 

понуђача за  извођење 
геомеханичких 
испитивања на 

локалитету изградње 
објекта „Ламела-Л” у 

Горажду 

Министарство за 
урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал 

Министарство за 
урбанизам, 
просторно  
уређење и 

заштиту околине 

Активности предвиђене Пројеклом 
изградње објекта „Ламела – Л” у 

Горажду 
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Одлука о давању 
сагласности за потпи-

сивање уговора са 
одабраним понуђачем 

за   извођење геоме-
ханичких испитивања 
на локалитету изгра-
дње објекта „Ламела-

Л” у Горажду 

Министарство за 
урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал Влада Кантона 
Активности предвиђене Пројеклом 
изградње објеката „Ламела – Л” у 

Горажду 

Одлука о давању 
сагласности за плаћа-
њу фактуре  за изво-
ђење геомеханичких 
испитивања на лока-
литету изградње обје-

кта „Ламела-Л” у 
Горажду 

Министарство за 
урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал Влада Кантона 
Активности предвиђене Пројеклом 

изградње објекта „Ламела – Л” у 
Горажду 

Одлука о покретању 
поступка избора 

најповољнијег пону-
ђача за израду главног 

пројекта реконстр-
кције и изградње 

надограђеног 
стамбеног објекта у 

Витковићима 

Министарство за 
урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал Влада Кантона 
Активности предвиђене Пројеклом 

реконструкције надограђеног  стамбеног 
објекта у Витковићима 

 



Одлука о покретању 
поступка избора 

најповољнијег 
понуђача заизраду 

главног пројекта 
изградње објекта 

„Ламела-Л” у Горажду 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал Влада Кантона 
Активности предвиђене Пројеклом 

изградње објекта „Ламела – Л” 
 у Горажду 
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Одлука о избору 
најповољнијег 

понуђача за израду 
главног пројекта 
изградње објекта 

„Ламела-Л” у Горажду 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  
уређење и 

заштиту околине 

Активности предвиђене Пројеклом 
изградње објекта „Ламела – Л”  

у Горажду 

Одлука о избору 
најповољнијег понуђа-
ча за  за израду главн-
ог пројекта реконстру-
кције и изградње над-
ограђеног  стамбеног 

објекта у Витковићима 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  
уређење и 

заштиту околине 

Активности предвиђене Пројеклом 
реконструкције надограђеног  стамбеног 

објекта у Витковићима 

Одлука о покретању 
поступка израде 
Акционог плана 

управљање отпадом. 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал Влада Kантона Испуњавање услова предвиђених  
КЕАП-ом БПК Горажде 

Одлука о избору 
најповољнијег понуђа-

ча за Акциони план 
управљање отпадом 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  
уређење и 

заштиту околине 

Испуњавање услова прописаних  
јавним набавкама 

Одлука о плаћању 
фактуре на име 

израде Акционог  
плана управљања 

отпадом 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III квартал Влада Кантона Испуњавање уговорених обавеза 
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Одлуке о додјели 
намјенских средстава 
из области заштите 

околине (у зависности 
од броја прихваћених 

пројеката) 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

III-IV квартал Влада Кантона Испуњавање услова за финансирање 
активности из области заштите околине 

Информација о прове-
деним активностима из 

области енергетске 
ефикасности и пости-
гнутим резултатима 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

IV квартал 
Влада Кантона 

Скупштина 
Кантона 

Анализа активности у области 
енергетске ефикасности и сумирање 

постигнутих резултата 

Одлука о давању 
сагласности за потпи-

сивање уговора са 
одабраним понуђачем 
за  за израду главног 
пројекта изградње 

објекта „Ламела-Л” у 
Горажду 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

IV квартал Влада Кантона 
Активности предвиђене Пројеклом 

изградње објекта „Ламела – Л” у 
Горажду 

Одлука о давању 
сагласности за плаћање 

фактуре  за  заизраду 
главног пројекта 
изградње објекта 

„Ламела-Л” у Горажду 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

IV квартал Влада Кантона 
Активности предвиђене Пројеклом 

изградње објекта „Ламела – Л” у 
Горажду 

Одлука о давању 
сагласности за потпи-
сивање уговора са ода-
браним понуђачем за  
за израду главног про-
јекта реконструкције и 

изградње надогра-
ђеног  стамбеног 

објекта у Витковићима 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

IV квартал Влада Кантона 
Активности предвиђене Пројеклом 

реконструкције надограђеног  стамбеног 
објекта у Витковићима 
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Одлука о давању 
сагласности за 

плаћање фактуре  за 
израду главног 

пројекта 
реконструкције  

и изградње 
надограђеног  

стамбеног објекта  
у Витковићима 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

IV квартал Влада Кантона 
Активности предвиђене Пројеклом 

реконструкције надограђеног  стамбеног 
објекта у Витковићима 

Одлука о давању 
сагласности на 

Програм утрошка 
буџетских средстава 
 са економског кода 
615200 – Капитални 

трансфери 
појединцима 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

IV квартал 
 

Влада Кантона 
 

Стварање услова за рјешавање стамбеног 
питања под повољним условима питем 

субвенцирања цијене 1м2 стамбеног 
простора 

Програм рада 
Министарства за 

урбанизам, просторно  
уређење и заштиту 

околине БПК Горажде 
за наредну годину 

Министарство  
за урбанизам, 

просторно  уређење 
и заштиту околине 

IV квартал 
 

Влада Кантона 
Скупштина 

Кантона 
Утврђено одлуком Владе Кантона 

Извјештај о раду 
Министарства  

за борачка питања 
БПК Горажде 

Министарство  
за борачка питања  

БПК Горажде 

Фебруар     
2019.године 

Влада БПК 
Горажде 

Обавеза утврђена Законом о 
организацији органа управе и 

Методологијом о изради и доношењу 
програма рада  и извјештаја 

Програм рада 
Министарства  

за борачка питања 
БПК Горажде за 

2019.годину 

Министарство  
за борачка питања 

БПК Горажде 

Мај 
2019.године 

Влада БПК 
Горажде 

Обавеза утврђена Методологијом  о 
изради и доношењу програма рада  и 

извјештаја 

     
 



Анализа ефеката 
примјене Закона о 

допунским правима 
бранилаца и чланова 
њихових породица у 

Босанско–подрињском 
кантону Горажде 

Министарство за 
борачка питања 

БПК Горажде 

Мај 
2019.године 

Влада БПК 
Горажде 

Обавеза проистекла из активне политике 
Владе БПК Горажде 
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Информација о стању 
РТВ предајника, 

репетитора и РТВ 
опреме у власништву 

БПК Горажде  са  
посебним  акцентом  
на  модернизацију  

постојећих  и  
изградњу  нових  

предајника  и  опреме 
за 2018.годину 

Министарство  за  
привреду  Босанско 

– подрињског  
кантона  Горажде 

Прво тромјесечје 
 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Информисање Скупштине о стању РТВ 
предајника на подручју БПК Горажде у 

циљу дефинисања смијерница и 
политика у области телекомуникација у 
2018. години на подручју БПК Горажде 

Програм рада 
Министарства за 

привреду БПК 
Горажде за 2019. год. 

Министарство  за  
привреду Босанско– 

подрињског  
кантона  Горажде 

Прво тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

У оквиру Програма рада Владе БПК 
Горажде за 2019. годину уједно ће се 

разматрати и програми рада 
министарстава 

Извјештај о раду 
Министарства за 

привреду БПК 
Горажде за 2018. год. 

Министарство  за  
привреду Босанско–

подрињског  
кантона  Горажде 

Прво тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

У оквиру Извјештаја о  раду Владе БПК 
Горажде за 2018. годину уједно ће се 

разматрати и извјештаји о раду  
министарстава 

Извјештај о проведе-
ним активностима на 

изградњи, одржавању, 
санацији и реконстру-

кцији регионалних 
цеста и мостова на 

подручју БПК 
Горажде у 2018. год. 

Министарство  за  
привреду  Босанско 

– подрињског  
кантона  Горажде 

Друго тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Информисање Скупштине о 
проведеним активностима на изградњи, 
одржавању, санацији и реконструкцији 

регионалних цеста и мостова на 
подручју БПК Горажде у 2018. години 
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Информација о стању 
и пословању 

привредних друштава 
са подручја Босанско-
подрињског кантона 

Горажде   за 
2018.годину 

Министарство  за  
привреду Босанско– 

подрињског  
кантона  Горажде 

Треће тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Информисање Скупштине о стању 
привреде БПК Горажде у циљу 

дефинисања политике у области развоја 
привреде и запошљавања на подручју 

БПК Горажде у 2018.години 

Информација о стању 
шума  на  подручју  

Босанско – 
подрињског  кантона 

Горажде  за  
2018.годину 

Министарство  за  
привреду Босанско– 

подрињског  
кантона  Горажде 

Треће тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Информисање Скупштине о стању 
шума на подручју БПК Горажде у циљу 
дефинисања политике за господарење 

шумама на подручју БПК Горажде 

Информација о стању 
пољопривреде и 

руралне 
инфраструктуре на 
подручју Босанско-

подрињског кантона 
Горажде  за  
2018.годину 

Министарство  за  
привреду Босанско–  

подрињског  
кантона  Горажде 

Прво тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Информисање Скупштине о стању 
пољопривреде и руралне 

инфраструктуре на подручју БПК 
Горажде у 2018. години у циљу 

дефинисања смјерница и политика у 
области пољопривреде и руралног 

развоја 

 
Извјештај о раду 

Кантоналне управе за 
шумарство за 
2018.годину 

 

Министарство  за  
привреду – 

Кантонална управа 
за шумарство 

Босанско– 
подрињског  

кантона  Горажде 

Прво  тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Информисање Скупштине Босанско-
подрињском кантону Горажде о раду 

Кантоналне управе за шумарство 

Извјештај о раду и 
финансијском 

пословању Дирекције 
за цесте за 2018.годину 

Дирекција за цесте 
Министарство за 

привреду -
Дирекција за цесте 

БПК Горажде 

Прво тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Информисање Скупштине о 
активностима Дирекције за цесте у вези 

са одржавањем, санацијом и 
реконструкцијом регионалних цеста и 

мостова на подручју БПК у 2018. години 
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Извјештај о 
додијељеним 
концесијама и 
ефектима од 
концесија  за  
2018.годину 

Министарство за 
привреду -Комисија 

за концесије 
Друго тромјесечје 

Скупштина 
Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Информисање Скупштине о 
активностима на додјели концесија на 

подручју БПК Горажде у 2018. години у 
циљу дефинисања политике додјеле 
концесија на подручју БПК Горажде 

Одлуке о давању 
сагласности на 

програме утрошка 
средстава по основу 
Закона о извршењу 

Буџета БПК Горажде 

Министарство  за  
привреду Босанско– 

подрињског  
кантона  Горажде 

Друго и треће 
тромјесечје 

 
Влада Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Обезбјеђење претпоставки за кориштење 
средстава утврђених Буџетом БПК 

Горажде 

 
Извјештаји о утрошку 

средстава по 
програмима 

 

Министарство  за  
привреду Босанско– 

подрињског  
кантона  Горажде 

Друго тромјесечје 

 
Влада Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Извјештавање Владе БПК Горажде о 
намјенском утрошку средстава која су по 

програмима одобравана у 2018.години 

Акциони план развоја 
туризма и промоција 

туризма 

Министарство  за  
привреду Босанско– 

подрињског  
кантона  Горажде 

Друго тромјесечје 

 
Влада Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Провођење мјера на имплементацији 
Стратегије развоја туризма, плански 
приступ, смијернице за промоцију 

 
Одлука о приступању 
поступку расписивања 

јавног позива за 
додјелу концесије за 

истраживање и 
експлоатацију гипса 

Министарство  за  
привреду Босанско– 

подрињског  
кантона  Горажде 

Прво тромјесечје 

 
Влада Босанско-

подрињског 
кантона Горажде 

Основ садржан у Закону о концесијама, 
расписивање јавног позива, израда 

тендерске документације 
 

Извјештај о раду 
Министарства за 

образовање, младе, 
науку, културу и 

спорт БПК  Горажде за 
2018.годину 

Министарство за 
образовање, младе, 

науку, културу и 
спорт БПК Горажде 

 

I квартал 2019. Влада БПК  
Горажде 

Обавеза утврђена Законом о 
организацији органа управе и 

Методологијом израде доношења 
програма рада и извјештаја о раду 
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Програм рада 

Министарства за 
образовање, младе, 

науку, културу и 
спорт БПК  Горажде  

за 2019.годину 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

I квартал 2019. Влада БПК  
Горажде 

Обавеза утврђена  Методологијом израде 
доношења програма рада и извјештаја о 

раду 

План рада и 
организација 

обавезног програма 
предшколског одгоја 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

II квартал 2019. 

Министарство за 
образовање, 

младе, науку, 
културу и спорт 

Обавеза утврђена Законом о 
предшколском одгоју и образовању 

Програм утрошка 
средстава Текући 

трансфер за спорт 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

II квартал 2019. 

Министарство за 
образовање, младе 
науку, културу и 

спорт 

Обавеза утврђена Законом о извршењу 
Буџета БПК  Горажде 

Програм утрошка 
средстава Текући 

трансфер за културу 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

II квартал 2019. 

Министарство за 
образовање, 

младе, науку, 
културу и спорт 

Обавеза утврђена Законом о извршењу 
Буџета БПК  Горажде 

Програм утрошка 
средстава Остали 

текући трансфери - 
информисање 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

II квартал 2019. 

Министарство за 
образовање, 

младе, науку, 
културу и спорт 

Обавеза утврђена Законом о извршењу 
Буџета БПК  Горажде 

Програм утрошка 
средстава Текући 

трансфери 
појединцима - исплате 

стипендија 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

II квартал 2019. 

Министарство за 
образовање, 

младе, науку, 
културу и спорт 

Обавеза утврђена Законом о извршењу 
Буџета БПК  Горажде 
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Програм утрошка 
средстава 

Текући трансфер 
појединцима - остало 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

II  квартал 2019. 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 

Обавеза утврђена Законом о извршењу 
Буџета БПК  Горажде 

Програм утрошка 
средстава Текући 

трансфери 
појединцима - област 

младих 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

IV квартал 2019. 

Министарство  
за образовање, 
младе науку, 

културу и спорт 

Обавеза утврђена Законом о извршењу 
Буџета БПК  Горажде 

Програм утрошка 
средстава Текући 

трансфери 
непрофитним 

организацијама 
 – за младе 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

II квартал 2019. 

Министарство  
за образовање, 
младе науку, 

културу и спорт 

Обавеза утврђена Законом о извршењу 
Буџета БПК  Горажде 

Приједлог одлуке о 
упису ученика у први 
разред средњих школа 
у школској 2019/2020. 

години 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 
БПК  Горажде 

II квартал 2019. 

Министарство  
за образовање, 
младе, науку, 

културу и спорт 

Обавеза утврђена Законом о средњем 
образовању и одгоју 
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V - ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ КОЈИ 
ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА  
 

У току 2019. године Министар-
ство за финансије ће као обрађивач 
припремити, односно израдити, поред 
извјештаја наведених у тематском ди-
јелу и сљедеће извјештаје из своје над-
лежности: 
 

1. Достављање мјесечних Б-2 обр-
азаца у складу са Правилником 
о начину уплате јавних прихо-
да Буџета и ванбуџетских фон-
дова на територији Федерације 
БиХ према Федералном минис-
тарству финансија, Порезној 
управи, општинама и осталим 
законским корисницима 
 

Рок: мјесечно. 
 

2. Достављање МИП образаца за 
све буџетске кориснике према 
Порезној управи 
 

Рок: до 15. дана текућег мјесеца  
         за претходни мјесец 

 
3. Достављање извјештаја о намје-

нским приходима Агенцији за 
водно подручије и Федералној 
управи цивилне заштите. 
 

Рок: мјесечно. 
 

4. Израда и достављање консоли-
дованих мјесечних општинских 
прихода према Федералном 
министарству финансија. 
 

Рок : мјесечно. 
 

5. Достављање података о вањск-
ом дугу Федералном министар-
ству финансија 
 

Рок: квартално 

 19. јун/липањ 2019. 
 

 
6. Достављање консолидованог 

годишњег извјештаја за Кантон 
и општине према Федералном 
министарству финансија. 
 

Рок: 31. март текуће године за  
               претходну фискалну  
               годину. 

 
7. Извјештавање одређених буџет-

ских корисника о прикупљен-
им намјенским приходима. 
 

Рок: мјесечно. 
 

8. Извјештавање одређених буџет-
ских корисника о стању и нап-
лати потраживања. 
 

Рок: мјесечно. 
 

9. Извјештавање буџетских корис-
ника о измиреним обавезама 
 

Рок: дневно и по потреби 
 

10. Израда завршног обрачуна за 
2018.годину 
 

Рок: 28.фебруар 2019.године. 
 

Осим овог редовног законског 
дијела извјештавања, Министарство за 
финансије израђује разне анализе и 
извјештаје по потреби и на захтјев 
ОСЦЕ-а; ОХР-а; ММФ-а; Свјетске бан-
ке; Уреда за ревизију институција Фе-
дерације БиХ; Централне изборне ко-
мисије Босне и Херцеговине; Скупш-
тине; Владе и осталих органа Кантона. 
Међу тим извјештајима су и извјештаји 
о раду Министарства за финансије ко-
ји се односе на 2018.годину, које ће 
Министарство за финансије периоди-
чно како то одреди Влада Кантона до-
стављати истој. 
 

Програм утрошка средстава са  
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економског кода 614100 (ЈАО 001) – Те-
кући трансфери (Завод здравственог 
осигурања). Средства ће бити утроше-
на за суфинансирање појединих здр-
авствених услуга, а у складу са Одлу-
ком Федералног министарства здрав-
ства о утврђивању јединствене методо-
логије за закључивање уговора између 
надлежног завода здравственог осигу-
рања и здравствене установе („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број:  
34/13 и 90/13). 
 

Програм утрошка средстава са 
економсклог кода 614100 (ЈАО 002) Те-
кући трансфери другим нивоима вла-
сти (Дом за стара и изнемогла лица). 
Програм ће обухватити подршку ЈУ 
„Дом за стара и изнемогла лица“ Гора-
жде с циљем јачања капацитета за ду-
горочну одрживост и развој установе 
кроз побољшање институционалних 
услова за функционисање установе и 
побољшање квалитета услуга које уст-
анова пружа корисницима. 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614100 (ЈАО 003) – Те-
кући трансфери за здравство. Средст-
ва су намијењена за финансирање и 
суфинансирање захтјева и пројеката 
здравствених установа у циљу подрш-
ке развоју и унапређењу система здра-
вствене заштите: примарне, специјали-
стичко-консултативне и секундарне, 
као и јавноздравствене дјелатности. 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614200 (ЈАМ 001) и 
(ЈАМ 003) – Текући трансфери поједи-
нцима (Издаци за расељена лица). Ср-
едства ће бити утрошена за финанси-
рање и суфинасирање пројеката одр-
живог повратка на простору Горње- 
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дринске регије и побољшање услова 
живота расељених лица која бораве на 
простору кантона, те здравствено оси-
гурање лица из надлежности Минист-
арства. 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614300 – Текући тра-
нсфери непрофитним организација-
ма. Средства су намијењена за пружа-
ње подршке и помоћи у раду непро-
фитних и невладиних организација, 
како би се осигурали адекватни усло-
ви за рад и створиле претпоставке за 
оснаживање и јачање улоге непрофит-
них организација и удружења у реф-
ормским процесима у социјалном и 
здравственом сектору, те обезбиједио 
социјални развој најрањивијих катего-
рија становника Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 615100 – Капитални 
трансфери непрофитним организаци-
јама. Средства су намијењена за фина-
нсирање и суфинансирање капиталн-
их пројеката с циљем обезбјеђења усл-
ова за ефикасније и квалитетније пру-
жање здравствених услова становниш-
тву Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, као и суфинансирање стамбене 
изградње у сврху затварања колектив-
них центара.  
 

Програм расподјеле намјенских 
средстава Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не  за 2019. годину са „Подрачуна за 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”, којим су дефи-
нисани износи финансирања, услови 
и динамика под којима се средства до-
дјељују правним и физичким лицима  
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са подручја кантона. Ради се о проје-
ктима који требају унаприједити сист-
ем праћења квалитета околине и доп-
ринијети њеној заштити: 
 
 Програм утрошка намјенских 

средстава са подрачуна Кантон-
алног стамбеног фонда, 

 
 Програм утрошка средстава пл-

анираних на економском коду 
Текући трансфери нижим нив-
оима власти, 

 
 Програм утрошка средстава пл-

анираних на економском коду 
Текући трансфери појединци-
ма, 

 
 Програм утрошка средстава пл-

анираних на економском коду 
Текући трансфери непрофитн-
им организацијама, 

 
 Програм утрошка средстава пл-

анираних на економском коду 
Капитални трансфери међуна-
родним организацијама, 

 
 Пројекат изградње стамбено-

пословних објеката на подручју 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде,  

 
 Пројекат „Зелени економски ра-

звој” - “Институционализација 
енергетског управљања и пове-
ћање енергетске ефикасности у 
БиХ” Развојног програма Уједи-
њених нација (УНДП), 

 
 План набавки Министарства за 

2019. Годину. 
 

Сходно Закону о извршењу бу-
џета у Босанско-подрињском кантону  
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Горажде, ради постизања циљева Ми-
нистарства за борачка питања утврђе-
них овим Програмом, неопходно је 
донијети сљедеће програме утрошка 
средстава: 
 

1. Програм утрошка средстава 
Министарства за борачка пит-
ања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са економског 
кода 614 200 – „Текући транс-
фери појединцима”, којим је 
обухваћено финансирање поје-
диначних права утврђених За-
коном о дупунским правима 
бранилаца и чланова њихових 
породица у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде. 

 
2. Програм утрошка средстава 

Министарства за борачка пит-
ања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са економског 
кода 614 300 – „Текући трансф-
ери непрофитним организац-
ијама”, којим је обухваћено пр-
ужање подршке у раду борачк-
их удружења са простора Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде кроз суфинансирање/фин-
ансирање пројеката од значаја 
за борачку популацију. 

 
3. Програм утрошка средстава 

Министарства за борачка пит-
ања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са економског 
кода 614 500 – „Субвенције пр-
иватним подузећима и поду-
зетницима”, којим су обухваће-
не стимулативне мјере запош-
љавању бранилаца и чланова 
њихових породица са простора  
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
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4. Програм утрошка средстава 
Министарства за борачка пит-
ања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са економског 
кода 615 200 – „Капитални тра-
нсфери појединцима”, којим 
су обухваћене стимулативне мј-
ере у самозапошљавању брани-
лаца и чланова њихових поро-
дица са простора Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 

 
У оквиру средстава која се пла-

нирају утврдити Буџетом Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2019.го-
дину, Министарство за привреду пла-
нира имплементацију програма који 
ће имати за циљ извршење циљева и 
задатака предвиђених овим Програм-
ом.  
 

Програми који ће се имплемен-
тирати су сљедећи: 
 
5.1.  Програм подршке развоју индуст- 

рије - Обухвата буџетску линију 
економски код 614500-ПОД 001 - 
Субвенције приватним предузећи-
ма и подузетницима, у износу од 
50.000,00 КМ. Програм ће обухва-
тати подршку приватном сектору 
кроз успостављени кредитни рево-
лвинг фонд намијењен за подрш-
ку привреди и то за запошљавање, 
отварање нових радних мјеста, на-
бавку основних средстава, проши-
рење производних капацитета и 
уређење инфраструктуре. Битно 
је напоменути да је за ове намјене 
Министарство за привреду Канто-
на Сарајево дозначило износ од 
300.000,00 КМ за обезбјеђење дије-
ла средстава за успоставу револви-
нг фонда. У 2019.години ће се нас- 
тавити започета реализација кред- 
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итне линије и евентуално додјела 
грант средстава, што ће свакако за-
висити од висине расположивих 
средстава која ће се утврдити буџ-
етом. 

  
5.2. Програм  подршке  развоју  јавних   

предузећа - Обухвата буџетску ли-
нију економски код 614400 - ХАП 
001 - Субвенције јавним предузе-
ћима, у износу од 25.000,00 КМ. 
Програм ће обухватати подршку 
јавним  предузећима  кроз подсти-
цајна средства за набавку опреме  
и уређаја који би служили за  пру-
жање што бољих комуналних и 
других услуга за грађане Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 

 
5.3.  Програм  подршке  непрофитним   

организацијама - Обухвата буџетс-
ку линију економски код 614 300 - 
ТЕК 001 - Текући  трансфери  неп-
рофитним  организацијама, у изн-
осу од 15.000,00 КМ. Програм ће 
обухватати подршку непрофитн-
им  организацијама – Привредној  
комори Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, Обртничкој комори 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Удружењу послодаваца и  
Економско-социјалном вијећу кроз 
подршку у опстојности  наведених 
организација, као и пружању од-
ређених  инфиорматичких и  еду-
кативних услуга привредницима 
са подручја Босанско-подрињског 
кантона Горажде.  

 
5.4  Програм  подршке  другим  нивои- 

ма власти кроз подршку руралног  
развоја на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде. Об-
ухвата буџетску линију економски 
код 614300 - ТЕК 002 Текући трас- 
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фери непрофитним организација-
ма – рурални развој, у износу од 
30.000,00 КМ. Програм ће обухват-
ати трансфере непрофитним  орг-
анизацијама за развој руралне  ин-
фраструктуре и других  пројеката 
који се односе на рурални прост-
ор Босанско-подрињског кантона 
Горажде.   

 
5.5.  Програм  подршке  пољопривред- 

ној  производњи. Обухвата буџетс-
ку линију економски код 614500- 
ПОД 002 – Субвенције јавним  пре-
дузећима – пољопривредна произ-
водња, у износу од 450.000,00 КМ. 
Програм ће обухватати подршку 
пољопривредним  произвођачима  
из области биљне и  анималне  пр-
оизводње, затим подршку која об-
ухвата капитална улагања у  пољо-
привредну производњу, те средст-
ва за семинаре и едукације, а све у 
складу са Законом о новчаним по-
дстицајима у примарној пољопр-
ивредној  производњи. 

 
5.6  Програм  подршке  другим  нивои- 

ма власти за развој туризма. Обух-
вата буџетску линију економски 
код 614100-РАЗ 002 - Текући транс-
фери другим нивоима власти - за 
развој туризма, у износу од 30.000,00 
КМ. Програм ће обухватати подр-
шку другим нивоима власти из  об-
ласти туризма за развој туристич-
ке инфраструктуре, унапређење  
туристичких потенцијала и промо-
цију  туризма. 

 
5.7.  Програм  подршке  развоју  поду- 

зетништва и обрта. Обухвата буџ-
етску линију економски код 614500 
- ПОД 003 – Субвенције за  подсти-
цај развоја, подузетништва и  обр- 
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та, у износу од 50.000,00 КМ. Прог-
рам ће обухватати подршку  поду-
зетницима и обртницима са под-
ручја Босанско-подрињског канто-
на Горажде у развоју подузетни-
чких и обртничких активности, 
развоју старих традиционалних 
заната и кућне  радиности.  

 
5.8.  Програм подршке другим  нивои- 

ма власти. Обухвата буџетску лин-
ију економски код 615100 – Капи-
тални трансфери другим  нивои-
ма власти – водне  накнаде, у изно-
су од 300.000,00 КМ. Програм ће 
обухватати подршку другим  нив-
оима власти са простора Босанско-
подрињског кантона Горажде – ло-
калним заједницама за подршку 
реализације пројеката  из  области 
водопривреде, а по основу средст-
ава прикупљених по  основу  водн-
их  накнада. 

 
5.9. Програм  подршке  другим  нивои- 

ма власти. Обухвата буџетску лин-
ију економски код 614100 - Текући 
трансфери другим нивоима влас-
ти, у износу од 25.000,00 КМ. Прог-
рам ће обухватати подршку друг-
им нивоима власти за подршку 
пројектима из области шумарства, 
заштите и унапрјеђења шума, опт-
ималног кориштења и обнављања.    

 
5.10.  У оквиру буџетске линије Дирек-  

ције за цесте, према одредбама 
Закона о цестама Федерације БиХ, 
средства за 2019.годину ће се им-
плементирати у складу са План-
ом и програмом Дирекције за це-
сте. План и програм ће садржа-
вати активности на изградњи, ре-
конструкцији, санацији и одржа-
вању цеста у надлежности Дире- 
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кције за цесте, гдје ће бити план-
ирана средства за реконструкци-
ју и инвестиционо  одржавање, за 
текуће одржавање цеста и мосто-
ва, као и средства намијењена  за  
текуће трансфере другим нивои-
ма  власти.  

 
Ради постизања циљева Минис-

тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт утврђених овим Пр-
ограмом, неопходно је донијети сље-
деће програме: 
 

1. Програм утрошка средстава из 
Буџета Министарства за образ-
овање, науку, културу и спорт 
са економског кода 614 100 – Те-
кући трансфер за културу  

 
2. Програм утрошка средстава из 

Буџета Министарства за образ-
овање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 
100 – Остали текући трансфери 
- Информисање  

 
3. Програм утрошка средстава из 

Буџета Министарства за образ-
овање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 
300 – Текући трансфер непроф-
итним организацијама - за мла-
де  

 
4. Програм утрошка средстава из 

Буџета Министарства за образ-
овање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 
200 – Текући трансфер поједин-
цима - за младе  

 
5. Програм утрошка средстава из 

Буџета Министарства за образ-
овање, младе, науку, културу и  

Број 9 – страна 1211 
 
 
спорт са економског кода 614 
100 – Текући трансфер за спорт  

 
6. Програм утрошка средстава из 

Буџета Министарства за образ-
овање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 
200 – Текући трансфери поједи-
нцима - остало за 2019. годину 

 
7. Програм утрошка финансијск-

их средстава из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са еко-
номског кода  614 200  – Текући 
трансфери појединцима (Испл-
ате стипендија)  

 
8. Програм утрошка средстава из 

Буџета Министарства за образ-
овање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 
200 – Текући трансфер поједин-
цима - за науку 

 
9. Пројекат „Школа у природи“  

 
VI -  ОСТАЛИ ПОСЛОВИ  
          И ЗАДАЦИ  
 
Министарство за финансије  
 

Остали редовни послови које ће 
обављати Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде су: финансијско планирање и 
предвиђање новчаних токова, 
успостављање и надгледање процеса 
прикупљања и расподјеле јавних 
прихода и прихода од сопствених 
дјелатности, поврат погрешно или 
више уплаћених прихода, анализа 
прихода и расхода Буџета, отплате 
дугова и камата, припрема и обрада 
текућих трансфера нижим нивоима  



Број 9 – страна 1212 
 
 
власти (општине), извршење судских 
пресуда и рјешења о извршењу, прип-
ремање инструкција и смијерница за 
израду буџетских захтјева буџетских 
корисника, преглед процјена буџетск-
их захтјева и давање препорука и ми-
шљења, анализирање и одобравање 
мјесечних оперативних планова, пок-
ретање иницијативе и израда измјена 
Буџета, израда средњорочног буџетск-
ог оквира те средњорочних циљева 
фискалне политике, извјештавање о 
извршењу Буџета, израда правила вез-
ано за књиговодство, рачуноводство и 
финансијско извјештавање, одржава-
ње система рачуноводства и извјешта-
вања, управљање Јединственим рачун-
ом трезора, успостављање и вођење 
Главне књиге трезора и неопходних 
помоћних књига, обављање интерне 
контроле у смислу организације, поли-
тика и процедура како би владини пр-
ограми постигли намјераване резулта-
те, вођење евиденција, давање мишље-
ња на приједлоге закона и подзаконс-
ких аката са аспекта финансијске опр-
авданости и могућности финансира-
ња, анализирање извјештаја ванбуџет-
ских институција и давање мишљења 
на исте, те обављање послова центра-
лизованог обрачуна и исплате плата за 
све  буџетске кориснике као и исплата, 
обрачун и исплата путних трошкова и 
дневница преко Главне благајне као и 
исплата помоћних благајни. Поред то-
га, Министарство ће обављати контак-
те са банкама и достављати потребне 
спецификације. 
 

Такође, у оквиру својих редовн-
их послова, Министарство за финанс-
ије ће, као и претходних година, конт-
инуирано сарађивати са Порезном уп- 
 

19. јун/липањ 2019. 
 

 
равом у циљу ефикасније наплате јав-
них прихода. 
 

Поред наведених послова, Мин-
истарство за финансије обавља и друге 
управне и стручне послове из своје на-
длежности, а који су утврђени закони-
ма, подзаконским актима и другим пр-
описима Босне и Херцеговине, Феде-
рације Босне и Херцеговине и Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 

Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице 
 

Што се тиче Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице, остали послови 
и задаци су:  
 
 Пружање финансијске и струч-

не подршке организацијама ли-
ца са инвалидитетом и другим 
невладиним организацијама из 
социјалног и здравственог сек-
тора; 

 
 Пружање стручне и админист-

ративне помоћи установама со-
цијалне заштите од значаја за 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде;  

 
 Израда анализа, извјештаја, ин-

формација, прикупљање и обр-
ада података; 

 
 Давање мишљења и утврђива-

ње приједлога Закључака за уп-
ућивање у скупштинску проце-
дуру програма рада и извјешта-
ја о раду установа из надлежно-
сти Министарства; 
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 Давање мишљења и одговора 

на упите физичких и правних 
лица; 

 
 Правно-техничка обрада и при-

према материјала за сједнице 
Владе Кантона; 

 
 Давање одговора на питања ор-

гана законодавне, односно орг-
ана извршне власти која се од-
носе на извршавање закона и 
других прописа из надлежно-
сти Министарства, те давање 
мишљења на преднацрте, нацр-
те и приједлоге законских и по-
дзаконских аката; 

 
 Учешће у радним групама и ко-

мисијама по налогу и рјешењи-
ма Владе Кантона и Министар-
ства; 

 
 Учешће кроз рад у Радним гру-

пама у изради закона, стратеш-
ких и других докумената чији 
носилац израде је Федерално 
министарство рада и социјалне 
политике (Закон о основама со-
цијалне заштите, Закон о зашт-
ити породице са дјецом, Закон 
о дјелатности социјалног рада, 
Закон о социјалним услугама); 

 
 Рјешавање у другостепеном уп-

равном поступку и послови стр-
учног надзора; 

 
 Сарадња са Министарством за 

људска права и избјеглице Свје-
та министара БиХ, Федералним 
министарством расељених лица 
и избјеглица, кантонима, општ-
инама, домаћим и страним нев-
ладиним организацијама; 
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 Организовање стручних испита 

здравствених радника са завр-
шеном средњом стручном сп-
ремом; 

 
 Провођење првостепеног упра-

вног поступка о признавању пр-
ава на остваривање здравствене 
заштите за лица из надлежно-
сти Министарства; 

 
 Провођење првостепеног упра-

вног поступка и издавање рјеш-
ења о одобрењу за рад (ПЗУ, ст-
оматолошке ординације, апоте-
ке, специјализиране трговине..); 

 
 Учешће у раду радних група на 

имплементацији пројеката који 
прате процес повратка, а које 
финансирају или суфинанси-
рају други донатори.  

 
Министарство за унутрашње 

послове и Управа полиције  
 

Што се тиче Министарства за 
унутрашње послове, остали послови и 
задаци су:  
 

1. Припремање материјала из на-
длежности Министарства и Уп-
раве полиције за сједнице Владе 
Кантона, као и осталих матери-
јала у оквиру сарадње са друг-
им органима, одговарање на 
посланичка питања и сарадња 
са медијима у циљу остварива-
ња јавности рада Министарства 
и Управе полиције полиције. 

 
2. Вршење инспекцијског надзора 

у области заштите од пожара, 
агенција за заштиту људи и им-
овине и матичних књига те ут- 
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врђивање постојања техничких 
услова за обављање послова за-
штите људи и имовине и надз-
ор над провођењем мјера сигу-
рности у области промета експ-
лозивних материја и запаљивих 
течности и гасова. 

 
3. Израда и доношење  рјешења и 

других појединачних аката која 
се односе на права, дужности и 
одговорности државних служб-
еника, намјештеника и полици-
јских службеника. 

 
4. Вођење и рјешавање у првосте-

пеном управном поступку у об-
ласти матичних књига и држа-
вљанства -  промјена  имена  и 
презимена /имена/ презимена, 
промјена спола, стицање држа-
вљанства Федерације, заприма-
ње захтјева за стицање држав-
љанства ФБиХ, вођење дупли-
ката матичних књига. 

 
5. Вођење поступка и рјешавање у  

првостепеном и другостепеном  
управном поступку у области 
идентификационих докумена-
та - издавање, замјена и пониш-
тење личне карте, издавање, за-
мјена, поништење и одузимање 
путне исправе и извршавање 
заштитне мјере забране путова-
ња, одређивање и поништење 
јединственог матичног броја, 
утврђивање  пребивалишта  те 
вођење евиденција из ове обла-
сти. 

 
6. Вођење и рјешавање у  првосте-

пеном управном поступку у об-
ласти безбједности саобраћаја, 
као и издавање возачких и сао- 
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браћајних дозвола, извршавање 
заштитних мјера те вођење еви-
денција из ове области. 

 
7. Вођење и рјешавање у првосте-

пеном управном поступку у об-
ласти заштите личних података 
те пријаве и вођење евиденција 
о личним подацима у складу са 
прописима из ове области. 

 
8. Вођење и рјешавање првостепе-

ног и другостепеног управног 
поступка из области слободе 
приступа информацијама. 

 
9. Пружање правне и стручне по-

моћи грађанима у вези са оства-
ривањем њихових права према 
законима из горе наведених об-
ласти.    

 
10. Провођење прописа из области  

канцеларијског и архивског по-
словања. 

 
11. Вођење и рјешавање у првосте-

пеном поступку издавања рјеш-
ења за стицање цертификата за 
обављање послова физичке за-
штите, давање и одузимање од-
обрења за рад агенција и унут-
рашњих служби за заштиту љу-
ди и имовине те вођење евиде-
нција из ове области. 

 
12. Послови из области финансија 

и рачуноводства: вођење помо-
ћних књига и Главне књиге 
Министарства и Управе поли-
ције, организација пописа имо-
вине, залиха, обавеза и потраж-
ивања, организација и вођење 
благајничког пословања, праће-
ње извршења Буџета, пријем, 
контрола и обрада података за  
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обрачун плата и накнада, изра-
да порезних пријава за исплате, 
текуће одржавање објекта, опр-
еме и возног парка, послови јав-
не набавке роба и услуга за рад 
Министарства и Управе полиц-
ије. 

 
Управа полиције: 

 
1. Вођење првостепеног и друго-

степеног управног поступка у 
области: набавке, држања и но-
шења оружја и муниције,  одоб-
равања јавних скупова, слободе 
приступа информацијама, као 
и првостепеног управног посту-
пка у области промета експло-
зивних материја, затим послови 
контроле кретања војне опреме 
и наоружања, подношење захтј-
ева за покретање прекршајног 
поступка, сарадња са медијима 
и другим органима. 

 
2. Провођење послова из надлеж-

ности Управе полиције у облас-
ти заштите тајних података. 

 
3. Пружање помоћи по захтјевима 

државних органа и правних ли-
ца са јавним овлаштењима. 

 
4. Вођења евиденција прописаних 

Законом о полицијским службе-
ницима и другим прописима. 

 
5. Стручно оспособљавање и усав-

ршавање полицијских службен-
ика.  

 
6. Други послови из надлежности 

Управе полиције. 
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Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе  
 

У погледу осталих послова и за-
датака Министарство ће континуира-
ну у току цијеле године обављати пос-
лове управног рјешавања, подузимања 
управног инспекцијског надзора, изв-
ршења закључака и одлука Скупшти-
не и Владе, сарадње са правосудним и 
управним органима свих нивоа влас-
ти. 
 

У односу на управно рјешавање 
активности ће се односити на: донош-
ење рјешења о давању одобрења за из-
раду печата са грбом Босанско-подри-
њског кантона Горажде и вођење књи-
га евиденције израђених и уништених 
печата; проведбу Правилника о садр-
жају и начину полагања стручног ис-
пита за намјештенике у органима др-
жавне службе у Федерацији БиХ („Сл-
ужбене  новине Федерације БиХ“, број: 
75/05); израду и закључивање  уговора 
о извршавању рада за опште добро на 
слободи, доношење рјешења о упису у 
регистар удружења грађана Босанско-
подрињског кантона Горажде и прере-
гистрације удружења, као и брисање 
из регистра удружења; доношење ака-
та из области рада и радних односа за 
упосленике кантоналних органа за ко-
је се води евиденција у Министарству: 
доношење другостепених рјешења по 
жалбама на рјешења управног инспе-
ктора. Такође, кроз извршење задатака 
и послова управног рјешавања Минис-
тарство ће вршити послове вођења ре-
гистра удружења и евиденције о поло-
женим стручним испитима, као и вођ-
ење персоналне евиденције упослених 
у органима управе на основу Правил- 
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ника о садржају и начину вођења еви-
денције о радницима и другим лици-
ма ангажованим на раду („Службене 
новине ФБиХ“, број: 92/16), као и дон-
ошење рјешења о утврђивању репре-
зентативностима синдиката у складу 
са новим Законом о раду („Службене 
новине Федерације Босне и Херцегов-
ине“ 26/16). 
 
Министарство за урбанизам  
 

Остали послови и задаци овог 
Министарства су:  
 

1. Доношење рјешења из области 
радних односа; 

2. Доношење рјешења из области 
стамбених односа; 

3. Доношење рјешења о издавању 
околинских дозвола; 

4. Доношење рјешења о издавању 
дозвола за активности мале пр-
ивреде у управљању отпадом; 

5. Доношење рјешења о одобрава-
њу планова управљања меди-
цинским отпадом; 

6. Провођење процедуре процјене 
утицаја на околину уз учешће 
јавности; 

7. Контрола буке и загађења вазд-
уха; 

8. Давање мишљења о утицају на 
околину планираних захвата; 

9. Издавање локацијских инфор-
мација; 

10. Доношење рјешења о урбанис-
тичкој сагласности, одобрењу 
за грађење и одобрења за упо-
требу; 

11. Вршење свих оперативно-техн-
ичких послова из области грађ-
ења, реконструкције и санације 
за све објекте у власништву Ка- 
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нтона путем Сталног надзорног 
тијела; 

12. На писмени захтјев руководи-
лаца кантоналних органа упра-
ве путем Сталног надзорног ти-
јела сачињавање предмјера и 
предрачуна потребних радова 
за текуће одржавање објеката;  

13. Издавање лиценци за обављање 
дјелатности пројектовања и из-
вођења радова; 

14. Континуирани поврат ослобо-
ђених станова и њихово ставља-
ње у функцију; 

15. Стални надзор и интервенције 
над стамбеним јединицама у 
власништву Кантона; 

16. Континуирано вођење потреб-
не евиденције везане за станове 
и евентуалне кориснике и куп-
це стамбених јединица у влас-
ништву Кантона; 

17. Континуирано прибављање по-
требне документације, као и по-
дузимање потребних активнос-
ти на укњижби власништва Ка-
нтона над објектима у власни-
штву Кантона; 

18. Доношења другостепених рје-
шења у жалбеном поступку. 

 
Министарство за борачка питања 

 
У погледу осталих послова и за-

датака, Министарство ће континуир-
ано у току цијеле године обављати по-
слове управног рјешавања у првостеп-
еном и другостепеном поступку, по-
ступку ревизије првостепених рјешења 
о признатом праву на личну и поро-
дичну инвалиднину, надзор над рад-
ом удружења борачких популација, 
извршавати закључке и одлуке Скуп-
штине и Владе Босанско-подрињског  
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кантона Горажде те остваривати сара-
дњу са органима на свим нивоима вл-
асти у области борачко-инвалидске за-
штите. 
 

У односу на управна рјешавања 
у првостепеном поступку, активности 
ће се односити на доношење рјешења 
о признавању права на помоћ у стам-
беном збрињавању, једнократну новч-
ану помоћ на име лијечења, егзистен-
цијалних потреба, прикључка на инф-
раструктуралну мрежу и друга права 
из надлежности Министарства.   
 

У другостепеном поступку,  Ми-
нистарство ће рјешавати по жалбама у 
остваривању права: здравствена заш-
тита, бањско-климатско лијечење, пар-
тиципација трошкова за додијељено 
градско грађевинско земљиште, парт-
иципација трошкова на име накнаде 
за ренту, додјела бесповратних новча-
них средстава на име санације и адап-
тације стамбених објеката, одобрење 
средстава на име прикључка на инф-
раструктуралну мрежу, једнократна 
новчана помоћ  на име лијечења и егз-
истенције, помоћ у случају смрти, одо-
брење средстава на име набавке уџб-
еника и др. 
 

У погледу ревизије првостепен-
их рјешења о признатом праву на ли-
чну и породичну инвалиднину, Мин-
истарство за борачка питања ће у скла-
ду са Законом о правима бранилаца и 
чланова њихових породица вршити 
послове у складу са прописаним роко-
вима. 
 

У складу са Законом о удруже-
њима и фондацијама, Министарство 
ће вршити надзор над радом удруже- 
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ња борачких популација која су реги-
стрована у Министарству за правосу-
ђе, управу и радне односе у Босанско-
подрињском кантону Горажде, при 
чему ће основни фокус бити усмјерен 
на транспарентно трошење финанси-
јских средстава додијељених из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Зависно од расположивих сред-
става, ово Министарство ће радити на 
стамбеном збрињавању бранилаца и 
чланова њихових породица, изградњи 
хаир-чесми, шехидских капија, огра-
ђивања мезарја-гробаља на којима су 
укопани припадници ОСАРБиХ, те  
узети учешће у активностима других 
органа (министарстава и служби) који 
се тичу права припадника борачке по-
пулације са простора Босанско-подри-
њског кантона Горажде.   
 
Министарство за привреду  
 

Имајући у виду надлежности 
Министарства за привреду, поред им-
плементације приоритетних задатака, 
током 2019. године планирана је и реа-
лизација других програмских задатака 
који произилазе из осталих циљева 
Министарстарства, као што су: 
 
 Дефинисање и идентификаци-

ја нових индустријских зона и 
локација за изградњу производ-
них погона на подручју канто-
на, 

 
 Дефинисање локација погодн-

их за експлоатацију природних 
богатстава кроз додјелу конце-
сија,  

 
 Дефинисање подручја за обав- 
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љање пољопривредне произво-
дње у анималној, биљној и пла-
стеничкој производњи, 

 
 Дефинисање стандарда у пољо-

привредној производњи, посеб-
но стандарда за изградњу шта-
лских објеката и успостављање 
пластеничке производње, 

 
 Дефинисање подручја од знач-

аја за туризам и кориштење зе-
мљишта и водотокова у турис-
тичке и рекреационе сврхе, 

 
 Успостављање листе домаћих 

брендова, 
 
 Успостављање регистра такси и 

накнада, 
 

 Анализа прописа и њихово ус-
клађивање („гиљотина пропи-
са“), 

 
 Обезбјеђење пласмана пољопр-

ивредних произвођача на сара-
јевским тржницама, 

 
 Организовање скупова и посло-

вних сусрета у циљу промоције 
привреде и привлачења нових 
инвестиција, 

 
 Израда водича за инвеститоре 

 
Развој трговине, угоститељст-

ва, туризма, подузетништва и обрта 
 

Имајући у виду да је у 2019. год-
ини планирано доношење Закона о 
туризму Босанско-подрињског канто-
на Горажде, сматрамо да ће доношење 
истог обиљежити ову годину и да ће се 
обезбиједити законске претпоставке за 
развој и унапређење туризма. Ово ује- 
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дно значи и да законски пропис пов-
лачи за собом и издвајање новчаних 
средстава за туризам, што ће бити је-
дан од основних елемената који би тр-
ебали дати позитивне ефекте у обла-
сти туризма и то кроз имплементацију 
планираног Закона. 
 

У области туризма, задатак Ми-
нистарства ће се огледати у  активира-
њу и унапређењу туристичких  пону-
да, као што су сплаварење и  културно 
- историјски споменици. Имајући у 
виду значај сеоског туризма и недово-
љну промоцију истог, Министарство 
ће у наредном периоду радити на уна-
пређењу руралне туристичке инфра-
структуре и подржаће традиционалне 
манифестације у руралним подручји-
ма. Неопходно је едуцирати и указати 
на могућности сеоским домаћинстви-
ма, које пружа рурални туризам, што 
би на концу требало допринијети по-
већању посјета туриста руралним под-
ручјима. 
 

У циљу  развоја  подузетништва  
и обрта,  Министарство за привреду ће 
прилагодити програм који ће омогу-
ћити суфинансирање пројеката који 
ће допринијети побољшању стања у 
обртничкој дјелатности, од којих ће 
минимално један пројекат који допри-
носи повезивању производних обрта 
са индустријом бити подржан. 
 
            Унапређење и развој пољопри-
вредног сектора 
 

У оквиру пољопривредног сект-
ора провест ће се активности на усаг-
лашавању законске регулативе, прогр-
ама и упутстава између Министарства 
за привреду Босанско–подрињског ка- 
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нтона Горажде и Федералног Минис-
тарства пољопривреде, водопривреде 
и шумарства подстицаја у пољоприв-
редној  производњи. 
 

Провођење активности – ажу-
рирања пољопривредних произвођа-
ча, обртника у пољопривреди, ЗЗ и 
привредних друштава у дијелу прија-
ва бројног стања стоке пољопривред-
них производњи, површина под заса-
дима, ратарским културама, пластени-
цима ће се вршити у надлежним опш-
тинским слиужбама  координирани од 
стране ресорног кантоналног Минис-
тарства. 
 

Као  што  је  била  и  досадашња  
пракса,  у  2019. години  ће  се  вршити  
сачињавање  извјештаја о реализацији  
јесење сјетве у 2018.години, план про-
љетне сјетве за 2019.годину и  извјеш-
тај о стању у биљној и  анималној про-
изводњи за  2018.годину. 
 

Проводиће се активности на  
информисањиу пољоприврдних   про-
извођача  о  предвиђеним  мјерама  по-
дстицаја, едукација пољопривредних 
произвођача у области биљне и аним-
алне  производње. 
 

Анимираће  се  пољопривредни  
произвођачи који  се  баве  примарном  
пољопривредном прерадом - воћа и  
поврћа за  припремно излагање на сај-
мовима и привредним манифестација-
ма у и ван Босанско–подрињског кан-
тона Горажде („Дани  јабуке“, „Дани 
меда и  љековитог  биља“ и „Изложба 
здраве хране“ Устиколина). 
 

У континуитету ће се проводи-
ти праћење болести и штеточина у ок- 
виру Извјештајно –прогнозне службе 
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 (ИПС), као и приједлози  за  њихово  
сузбијање  и заштиту. 
 

Праћење појава одређених би-
љних болести врши се на основу пара-
метара добивених из Агрометеороло-
шких станица које су лоциране у Рас-
аднику  -  Горажде и Датељи - Пале у 
ФБиХ. 
 

Циљ пројеката и програма  који   
ће се проводити у пољопривредном 
сектору би требао довести до повећа-
ња  обима  производње, што би  дире-
ктно утицало на остваривање профи-
та пољопривредних произвођача, пов-
ећање тржишта ових производа, као и 
проширења асортимана прерађевина 
пољопривредних  производа. 
 

Једна од одредница развоја по-
љопривреде и активности на  њиховом  
јачању ће бити садржана у стратешк-
ом документу који се планира  доније-
ти у 2019.години, а то је Стратегија  ра-
звоја  пољопривреде. 
 

Такође, у склопу овог задатка 
наставиће се провођење здравстене за-
штите животиња провођењем  превен-
тивне дијагностике на одређене  боле-
сти домаћих животиња као и искорје-
њавање дијагностицираних заразних  
болести домаћих  животиња, чиме ће 
се обезбиједити добра  епизоотиолош-
ка слика на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде. Такође ће се 
радити на унапређењу рада ветерина-
рских  станица. 
 

Провођење активности из об-
ласти водопривреде 
 

Током 2019. године Министарс- 
тво за привреду планирало је прово- 
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дити активности у области водоприв-
реде у надлежности Кантона, кроз пр-
аћење прикупљања и начина утрошка 
прихода остварених од водних накна-
да и израду програма намјенског  утр-
ошка  средстава, координацију са лок-
алним заједницама у саставу кантона у 
реализацији и финансирању започет-
их и новопројектованих водних обје-
ката за кориштење вода, заштиту вода, 
заштиту од штетног дјеловања вода и 
уређење и заштиту водотока у надле-
жности кантона,  праћења  стања вод-
них ресурса на подручју кантона и из-
рада докумената прописаних Законом 
о водама (катастар вода, планови одб-
ране од поплаве, одређивање граница 
водног добра на водотоцима II катего-
рије и др.), израду пројектно-техничке 
документације из области водопривре-
де, као и документације која ће послу-
жити као подлога за издавање концес-
ија на водама у складу са надлежност-
има Министарства у овој области, про-
вођење управног поступка у одсјеку 
водопривреде, односно издавање вод-
них аката (претходних водних саглас-
ности, водних сагласности и водних 
дозвола) за објекте и радове из надлеж-
ности Кантона у првостепеном посту-
пку, рјешавање жалби у другостепе-
ном поступку на рјешења водног инс-
пектора и рјешавање жалби у другост-
епеном поступку на рјешења општин-
ских служби за издавање водних аката 
из надлежности општина. 
 

Израда вишегодишњег плана 
реконструкције путева на подручју 
кантона 
 

У циљу унапређења стања на 
локалним и регионалним путевима на 
подручју кантона, те пружањa помоћи  
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општинама у преносу надлежности за 
одржавање и реконструкцију локалн-
их цеста, Министарство  за  привреду 
и  Дирекцијa  за  цесте  планирају изв-
ршити изградњу раскрснице кружног 
тока у улици Заима Имамовића у Го-
ражду, санацију регионалног пута Р 
448, дионица Храњен - Баре те Про-
јекат реконструкције Вишеградске ул-
ице у Горажду. Такође, планира се на-
ложити годишњи преглед „Моста жр-
тава геноцида у Сребреници“. 
 

Побољшање и развој промета 
и комуникација 
 

У оквиру плана побољшања и 
развоја промета и комуникација план-
иране су активности на припреми за 
изградњу и уређење аутобуских  стаја-
лишта  и  наткривање  аутобуских  ст-
ајалишта, што ће побољшати  услове    
кориштења  јавног  превоза.  
 

У оквиру овог задатка, провест 
ће се активности на постављању саоб-
раћајне сигнализације на свим путеви-
ма и цестама на подручју кантона и 
провођење Акционог плана за сигур-
није одвијање саобраћаја на путевима 
у Босанско-подрињском кантону Гор-
ажде, у циљу безбиједности и сигур-
ности саобраћаја. Поред ових активн-
ости, планира се извршити и израда 
даљинара и минималних времена вож-
ње на цестама у Босанско-подрињском 
кантону Горажде, затим провести пос-
тупак реализације Пројеката за сигур-
ност учесника у саобраћају на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде јавним огласом на који могу ап-
лицирати школске установе и невлад-
ине организације, те извршити израду 
пројекта свјетлосне саобраћајне сигна- 
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лизације у граду Горажду. 
 

Развој енергетике и рударства 
 

Задатак Министарства за прив-
реду  јесте стварање услова за боље  ис-
кориштење природних ресурса и  хид-
ропотенцијала путем додјеле концеси-
ја за изградњу МХЕ и искориштавања 
гипса и других минералних  и рудних 
богатстава на подручју нашег кантона.  
 
Министарство за образовање, младе 
науку, културу и спорт  
 

У погледу осталих послова и ра-
дних задатака, Министарство ће конт-
инуирано у току цијеле године обављ-
ати послове и задатке у складу са Зак-
оном о инспекцији у образовању  („Сл-
ужбене новине ФБиХ”, број:  17/99) и 
Законом о министарствима и другим 
тијелима кантоналне управе Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде”, број:  9/13 и 13/13), 
путем инспекције за образовање врш-
ити надзор над примјеном законских 
и подзаконских прописа из области 
предшколског, основног и средњег об-
разовања у установама које се баве од-
гојно-образовним радом. 
 

У 2019. години Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт проводиће и сљедеће активно-
сти:  
 
 провођење конкурса за упис уч-

еника у средње школе,  
 организовање  кантоналних  та-

кмичења за ученике основних и 
средњих школа из математике, 
физике, енглеског језика вјеро- 
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науке и информатике цивита-
са, њемачког језика и саобраћа-
ја (у сарадњи са Педагошким 
заводом),  

 организовање  стручних испита 
за одгајатеље, наставнике, стру-
чне сараднике и сараднике  ос-
новних и средњих школа,  

 издавање увјерења о положен-
им стручним испитима одгаја-
теља, наставника, стручних сар-
адника и сарадника, као и уп-
исивање у регистар,  

 анализа и усвајање извјештаја 
одгојно-образовних установа о 
успјеху ученика у учењу и вла-
дању,  

 анализа и усвајање годишњих 
планова и програма рада одгој-
но-образовних установа,  

 савјетодавно-инструктивни рад 
са запосленицима у одгојно-об-
разовним установама  

 обезбиједити набавку бесплат-
них уџбеника  за  ученике  осн-
овних школа,  

 провести конкурс за додјелу ст-
удентских кредита,  

 организовање  љекарских прег-
леда ученика и запосленика у 
основном и средњем образова-
њу,  

 одговор на захтјеве и дописе  
предшколских установа, школа,  
установа културе, спортских 
клубова и других правних и 
физичких лица,  

 успостављање сарадње са виш-
им нивоима власти с циљем 
побољшања услова за провође-
ње образовне политике на по-
дручју Босанско–подрињског 
кантона Горажде,  

 сарадња са разним  домаћим и  
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страним невладиним организа-
цијама,  

 прикупљање и анализа извје-
штаја о раду, организација, пр-
ипрема и реализација  такмич-
ења ученика за пригодне дату-
ме (Дан независности БиХ и  
Дан државности БиХ), израда 
упутстава, инструкција, крите-
рија итд., координација и усаг-
лашавање правилника школа 
(основних и средњих),  

 обављање припрема  за почетак 
школске године,  

 организација семинара за нас-
тавнике (путем Педагошког зав-
ода),  

 водити и одржавати Регистар 
правних и физичких лица у об-
ласти спорта,  

 проводити активности утврђе-
не Законом о основама безбје-
дности саобраћаја на путевима 
у Босни и Херцеговини, који су 
стављени у надлежност овог 
Министарства, 

 обезбјеђивање здравственог ос-
игурања за ученике и студенте 
који то право не могу остварити 
по другом основу, 

 проводити активности утврђе-
не Законом о младима у Феде-
рацији Босне и Херцеговине, 
као и низ других послова. 

 
VII – ПРОЦЈЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  
    
 

Врста расхода издатака Износ одобрен у Буџету  
Босанско-подрињског кантона Горажде 

Текућа буџетска резерва 10.000.00 
Плате и накнаде запослених 21.944.286,00 
Издаци за материал и услуге 3.270.190,00 
Текући трансфери 10.529.400,00 
Капитални трансфери  845.000,00 
Издаци за камате 68.700,00 
Набавка сталних средстава 1.815.200,00 
Отплата дугова  363.000,00 
Покриће дефицита из претходних година  500.000,00 
Укупно  39.345.776,00 

 
 
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ                                         
 

Програм важи за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године                           
      
Број:03-05-648-1/19                                                                                                           П Р Е М И Ј Е Р  
30. 05.2019.године                                                                                                            Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е   
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На основу члана 23. став (1) Уст-
ава Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број 
8/98, 10/00 и 5/03), Скупштина Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
годишњој сједници, одржаној 12. јуна 
2019. године, у т в р ђ у ј е: 
 
 

ЦИЉЕВЕ  И  ПОЛИТИКУ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
УВОД 
  

Босанско-подрињски кантон Го-
ражде, као уставна категорија унутар 
Босне и Херцеговине и Федерације 
БиХ, своје стратешке циљеве одређује 
у оквиру ширег оквира истовремено 
цијенећи специфичности самог канто-
на и локалних заједница у његовом са-
ставу. Основни стратешки циљеви Бо-
санско-подрињског кантона су дефин-
исани Стратегијом развоја за период 
2016-2020. година, а у циљу осигурања 
вертикалне и хоризонталне интеграц-
ије, наслоњен је на Стратегију развоја 
БиХ 2010-2020, те у складу са другим 
важећим стратешким документима. 

 
У складу са тим стратешким до-

кументима су дефинисани и Циљеви 
и политика Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2019. gодину, а исти 
су усмјерени ка изградњи Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Кантон) као региона са ква-
литетним људским ресурсима, конку-
рентним приватним сектором, ефика- 
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сном администрацијом и одрживим 
кориштењем природних ресурса. Уз 
поменуту визију неизоставно се појав-
љују општи циљеви дефинисани на 
нивоу државе највећим дијелом повез-
ани са евроатланским интеграцијама и 
оквир дефинисан реформском агенд-
ом примјенљив на нивоу кантона.  
 

Наведено се настоји остварити 
кроз утврђене стратешке и приорите-
тне циљеве и политике као и активно-
сти који су у потпуности усклађени са 
ширим стратешким оквиром у Босни 
и Херцеговини. 
 

Поред наведеног, приликом из-
раде Циљевa и политикe Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2019. го-
дину имала се у виду и чињеница да 
усљед поновног јачањa вањске тргови-
не и иностраних прилива новца Босне 
и Херцеговине због знатно боље ситу-
ације на финансијским тржиштима у 
свијету се очекује и јаче интензивира-
ње босанскохерцеговачке економске 
активности у односу на раније године. 
То би другим ријечима значило инте-
нзивније повећање производње и запо-
слености током 2019-2022. године које 
би требало резултирати растом прим-
ања како предузећа, тако и домаћин-
става с једне, такође и растом јавних 
прихода како по основу вањске тргов-
ине, тако и домаће потрошње с друге 
стране. 
 

Истовремено, у Босанско-подр-
ињски кантон Горажде је 2013. године, 
односно 2016. године дошло до знатн-
ог смањења прихода, што је за посље-
дицу имало значајно нарушавање ста-
билности Буџета, који ни до данас није 
у потпуности стабилизован. Наиме,  
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пратећи Буџете у задњих 8 година, ев-
идентно је да се Кантон суочава са па-
дом прихода који се крећу од 38,43 ми-
лона (2011.), преко најнижег нивоа пр-
ихода од 30,09 милиона (2013.) и 33,71 
милиона (2016.) до остварених 35,27 
(2018). Са друге стране, буџетска пот-
рошња превасходно заснована на оств-
аривању законских издатака, утврђен-
их права и створеног оквира подршке 
општинама и трансферним издвајањ-
има расходе одређује на нивоу од 
40,46, односно 39,21 милион из 2011. и 
2015. године, расхода од 34,26 из 2013. 
године до расхода од 36,11 милиона и 
35,60 из 2018. године. 
 

Због свега напријед наведеног, 
а ради смањивања и реструктурирања 
поједних ставки потрошње буџетског 
оквира, потребно је утврдити трогоди-
шњи план мјера усмјерен на уравноте-
жење.  
 

У циљу стабилизације Буџета, 
потребно је проводити активности и 
проводити мјере које ће за посљедицу 
имати побољшања и раст привредних 
активности, што се директно позитив-
но одражава на Буџет, као мјере ка см-
ањењу и реструктурирање дугорочн-
ом одржавању равнотеже и уштеда у 
буџетским издацима. У дијелу утјецаја 
на привредни раст, активности ће се 
усмјерити на законске оквире додатн-
ог растерећења сходно препорукама 
Свјетске банке и допринос изради Зак-
она о локалном пословању као будућ-
ег основног алата у овом сегменту, ко-
ји позитивно утиче на приходе Кант-
она. У исто вријеме ће се подузимати 
активности које су усмјерене ка пози-
ционирању Кантона у систему распо-
дјеле јавних прихода те активности ко- 
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је би за посљедицу односно исход тре-
бале имати већу контролу над досљед-
ном примјеном постојећих прописа 
којима се уређује питање остваривања 
прихода те извршавања расхода из Бу-
џета.  
 

Дакле, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде је свјесна чиње-
нице да би досадашњи трендови пот-
рошње и постојеће извршење прихода 
могли довести до дефицита, чиме би 
се нарушио платни биланс и угрозила 
фискална одрживост у средњорочном 
периоду, усмјерава своје активности 
на очување макроекономске стабилно-
сти и одрживог развоја кроз помоћ Вл-
аде Федерације грант средствима и по-
моћ кроз пројекте, те том циљу, усмје-
рава се на контролисање и постепено 
реструктурирање текућих расхода, ка-
ко би се отворио простор за инвестиц-
ије и инфраструктуру. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде је опредљељена за исп-
уњавање стратешких и приоритетних 
циљеве са акцентом на привреду и 
успостављање погодног привредног 
окружења и динаминичну привреду 
засновану на природним ресурсима и 
пословној традицији је и даље присут-
но. Активност која ће обиљежити ову 
годину је доношење Закона о локалн-
ом пословању, имплементирање сред-
става намијењених за регресирање ка-
мата, доношење Закона о туризму и 
регулисање питања туристичке зајед-
нице. Такође, важна активност се одн-
оси на наставак активности у пројекту 
са Свјетском банком (ИФЦ) везаних за 
побољшање пословног окружења као 
једног од задатака из реформске аген-
де. Са аспекта кориштења ресурса и  
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примјене Закона о концесијама распи-
саће се јавни позив за концесију руде 
гипса и окончати започети поступци 
уговарања.  
 

У складу са Одлуком Владе о 
утврђивању јавног интереса и почетак 
реализације пројекта цестовног повез-
ивања подузимаће се активности на 
доприносу реализацији пројекта. Фо-
кус дјеловања у 2019. години ће бити 
усмјерен на одлуке Владе Федерације 
БиХ о кориштењу природних ресурса 
Кантона у правцу квалитетног позиц-
ионирања и заштите интереса Канто-
на.  
 

На нивоу пословне заједнице 
2019. годину ће обиљежити оснажива-
ње улоге и организације економско-со-
цијалног вијећа и оснивање пословног 
савјета као стручно-консултативног ти-
јела за развој економских и социјалних 
политика у Кантону.  
 

У конктексту даљње примјене 
новог радног законодавства и колекти-
вног уговарања, приступиће се усагла-
шавању и повећању личних доходака 
и у истом контексту коначно присту-
пити изради и усвајању Закона о пла-
тама и накнадама упослених.  
 

Када је ријеч о новим запошља-
вањима, неколико је активности које 
су директно повезане са овим циљем. 
Прије свега, на основи листе приори-
тетних пројеката Владе ФБиХ, настав-
ићемо са захтјевима за даљњим инвес-
тирањем добити унутар привредних 
субјеката на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  Поново ће 
се реализовати „Програм стручног ос-
пособљавања“, који се односи на омо- 
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гућавање стицања првог радног искус-
тва свим лицима са евиденције незапо-
слених, а која имају високу стручну сп-
рему. Такође ће се реализовати дио ср-
едстава за подстицаје и активирати ре-
ализација средстава дозначених од ст-
ране Владе ФБиХ усмјерених на запо-
шљавање путем Службе за запошљава-
ње. 
 

Процеси европских интеграци-
ја су такође значајно заступљени, прев-
асходно области дјеловања на нивоу 
Колегија и Комисије за европске инте-
грације.  
 

Активности на реализацији утв-
рђених мјера из акционог плана за бо-
рбу против корупције ће се интензи-
вирати. У 2019. години ће се у складу 
са Акционим планом за борбу против 
корупције извршити реконструкција 
Тијела за спречавање и борбу против 
корупције Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, како би исто било у 
могућности да што ефикасније прово-
ди даљње активности на проведби Ак-
ционог плана за борбу против коруп-
ције. 
 

На нивоу транспарентности ра-
да, подузимаће се активности на реде-
финисању веб странице Владе Канто-
на и увођења нових садржаја.  Конач-
но, и у овој години ће се одржавати и 
развијати сарадња са другим нивоима 
власти и институцијама у БиХ и енти-
тетима, укључујући и локалне заједни-
це и НВО, кроз које ће наставити доб-
ра пракса имплементирања пројеката 
и привлачења средстава.  
 

Са аспекта побољшања рада и 
опремљености институција Кантона,  
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наставиће се активности легализације 
и опремања зграде Владе Кантона у 
смислу опремања спратова објекта ко-
ји нису грађевински довршени, са пос-
ебним акцентом на успоставу шалтер-
ског система комуницирања са грађа-
нима. То истовремено значи да ће се 
редефинисати улога Службе за зајед-
ничке послове. Груписање органа уну-
тар објекта је циљ, а вишак простора 
користити у склопу сарадње са вишим 
нивоима власти. Наставиће се реализа-
ција започетих поступака легализације 
објеката у власништву Кантона. Сист-
ем управе у 2019. години обиљежиће 
наставак проведбе активности дефин-
исан израђеним Акционим планом за 
проведбу анализе стања управе те ће 
се подузимати мјере које су предвиђ-
ене у циљу унапређења рада и побољ-
шања ефикасности рада органа упра-
ве. 
 

Сегмент сигурности у 2019. год-
ини ће доминантно обиљежити прог-
рами повећања сигурности и сузбија-
ња различитих облика друштвено опа-
сног понашања.  
 

Када говоримо о мигрантској 
кризи, Влада кординира са државним 
и ентитетским институцијама ради рј-
ешавања овог питања које је све више 
заступљено у Босни и Херцеговини. 
Број миграната у задње двије године је 
знатно повећан на подручју нашег Ка-
нтона због његовог геогрфског и гран-
ичног положаја. Влада је, као и претхо-
дне године, спремна заједно са Дирек-
цијом за робне резерве, Министарств-
ом унутрашњих послова и Министар-
ством за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица избјеглице  пружати 
помоћ мигрантима  у прехрамбеним и  
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хигијенским артиклима. 
 

Одредница у образовања је нас-
тавак модернизације система образов-
ања у смислу инфраструктурног побо-
љшања. То подразумијева завршетак 
мјера енергетске ефикасности на већ-
ем броју објеката. Путем пројеката са 
партнерским организацијама, у складу 
са предложеним мјерама из Стратегије 
развоја, унапријеђиваће се услови рада 
у школама. У области развоја ситема 
образовања издваја се Стратегија о об-
разовању одраслих. 
 

Област здравства превасходно 
ће обиљежити имплементација Акци-
оног плана за побољшање стања у зд-
равству. Приоритетно се издвајају акт-
ивности имплементације колективних 
уговора, спецјализације љекарског кад-
ра, подузимање активности на успос-
тави дијализе и успоставу информаци-
оног система у здравству. Здравство за 
све је наставак активности. Проводиће 
се активности унапређења услова рада 
у ЈУ Старачки дом.  
 

Питање борачке заштите је сва-
како битно у смислу имплементације 
остварених права, побољшања стања 
осигурања смјештаја бораца и укупног 
побољшања статуса, као и анализира-
ња постигнутих ефеката постојећих 
интервенција. Квалитетније обиљежа-
вање значајних догађаја и датума се 
појављује као битна активност.  
 

У сектору урбанизма и просто-
рног уређења, стамбене политике и за-
штите околине најизражајније актив-
ности се поново односе проведбу Пр-
ојекта „Зелени економски развој“. Кр-
оз удруживање средстава са УНДП  
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БиХ реализоваће се најмање два про-
јекта утопљавања јавних објеката. У за-
конодавном смислу усвојиће се Закон 
који регулише област управљања заје-
дничким просторијама и закон који 
доприноси побољшању пословног ок-
ружења у дијелу области грађења.  
 

На нивоу управа, управних ор-
ганизација и установа, поред редовних 
стручних послова из надлежности, пој-
ачаће се мониторинг рада и вршити 
редефинисање циљева у односу на по-
лугодишње извјештаје и у зависности 
од проведбе реформи на вишим нив-
оима и у Кантону. Издваја се дјелова-
ње цивилне заштите усмјерено на пов-
ећавање материјално-техничке опрем-
љености.  
 

Кроз све секторе рада настојаће 
се постићи већи обим сарадње са друг-
им, вишим нивоима власти, међунаро-
дним организацијама и цивилним др-
уштвом, као облика остваривања дода-
тних финансијских потпора пројекти-
ма и Буџету.  
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ  
У 2019. ГОДИНИ 
 

Визија развоја Босанско-подри-
њског кантона Горажде исказује страт-
ешку тежњу да Босанско-подрињски 
кантон Горажде постане савремена ев-
ропска регија, оријентисана на одржи-
ве аспекте развоја, гдје се развој посма-
тра као вишедимензионалан процес 
економске, друштвене, околинскне, 
просторне и институционалне транс-
формације са циљем побољшања ква-
литета и стандарда живота грађана и 
грађанки. Визија укјучује инклузију св-
их сектора друштва у развојне проце- 
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се, укључујући јавни, приватни и  цив-
илни сектор. На темељу стратешких 
фокуса и визије Босанско-подрињског 
кантона Горажде, дефинисана су чети-
ри стратешка циља, који осигуравају 
синергијске ефекте између развоја еко-
номије, околине и друштва, уз пуно 
уважавање интереса локалне управе.  
 

Основни стратешки циљеви Бо-
санско-подрињског кантона су дефи-
нисани Стратегијом развоја за период 
2016-2020. година,  а у циљу осигурања 
вертикалне и хоризонталне интеграц-
ије, наслоњен је на Стратегију развоја 
БиХ 2010-2020. година, Стратегију соц-
ијалне укључености БиХ 2010.-2020. го-
дина, Реформску агенду коју је прих-
ватило Вијеће министара БиХ, Влада 
ФБиХ и Влада  Кантона. Такође, у обз-
ир се мора узети Вишедржавни страте-
шки документ за ИПА II 2014-2020. го-
дина, који је усвојила Европска коми-
сија 30.6.2014. године, те са Индикати-
вним стратешким документом за БиХ 
ИПА II 2014-2017, који је усвојила Ев-
ропска комисија 15.12.2014. године. Ви-
јеће Европе је у Бриселу, 17.06.2010. го-
дине усвојило документ „Европа 2020“ 
као своју нову стратегију за запошља-
вање, паметан, одржив и инклузиван 
развој – што такође мора бити узето у 
обзир код програмирања рада у овом 
и наредном периоду. Поред свега нав-
еденог, постоји и низ секторских стра-
тегија у области правосуђа, управе, об-
разовања, социјалне политике, зашти-
те околине и др. што утиче на коначно 
дефинисање циљева и политика и у 
зависности од доступних финасијских 
средстава утиче на програмске мјере и 
активности у 2019. години. 
 

Стратешки циљеви из Стратег- 



Број 9 – страна 1228 
 
 
ије развоја кантона 2016-2020. година 
су структуирани на сљедећи начин: 
 

Стратешки циљ 1: Успоставити 
погодно привредно окружење и дина-
мичну привреду, засновану на приро-
дним ресурсима и пословној традици-
ји 
 

За остварење визије развоја Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
кључно је обезбиједити услове за разв-
ој привреде која је основни генератор 
развоја и која ствара предуслове за др-
уштвени напредак, развој инфрастру-
ктуре и већи степен заштите околине. 
Због тога је као први стратешки циљ 
развоја Босанско-подрињског кантона 
Горажде дефинисано успостављање 
погодног привредног окружења и ди-
намичне привреде, које ће се заснива-
ти на кориштењу свих расположивих 
потенцијала, прије свега природних 
ресурса и пословне традиције. Овим 
циљем ће се постићи позитивни ефе-
кти који се односе на повећање извоза, 
развој малих и средњих предузећа, ру-
рални развој, обогаћивање туристичке 
понуде те унапређење путне инфрa-
структуре, а који су обухваћени прио-
ритетним циљевима у оквиру првог 
стратешког циља развоја Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
 

У циљу остварења стратешког 
циља успостављања погодног пословн-
ог окружења и динамичне привреде 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, дефинисано је пет приоритетних 
циљева. Крајни исходи дефинисаних 
приоритетних циљева треба да допри-
несу: развоју индустријске производње 
кроз повећање физичког обима индус-
тријске производње, повећање извоза,  
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повећање производње домаћих улазн-
их компоненти за индустрију и смање-
ње увоза, као и повећање укупних ос-
тварених инвестиција у секотру инду-
стрије; затим развоју руралних среди-
на кроз повећање пољопривредне осн-
ове (површине обрађеног земљишта, 
стабала воћа, грла стоке) и производ-
ње шумских сортимената; развоју тур-
изма кроз обогаћивање туристичке по-
нуде и привлачење туриста за повећа-
ње долазака и ноћења туриста на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде; развоју подузетничке инфра-
структуре и пословног окружења за 
повећање броја пословних субјеката и 
запошљавања; те развоју путне инфра-
структуре и повезаности Босанско-по-
дрињског кантона Горажде са сусјед-
ним регијама кроз изградњу  цеста, те 
реконструкцију локалних путева и из-
градњу мостова.   
 

Стратешки циљ 2: Учинити 
Босанско-подрињски кантон Горажде 
мјестом квалитетног живљења 

 
 Унапређење квалитета живље-
ња кроз стварање одрживог и инклу-
зивног друштвеног окружења је стра-
тешки циљ развоја Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде који ће се пости-
ћи кроз унапређење квалитета услуга 
јавне управе и јачање сегмента правде 
и  сигурности, јачање и подршку обра-
зовању, спорту и култури и унапређ-
ење тржишта радне снаге, унапређење 
квалитета живљења становника Боса-
нско-подрињског кантона Горажде ос-
лањајући се на побољшане здравстве-
не услуге, и реформским активност-
има у области социјалне заштите. Нео-
пходно је водити рачуна о континуи-
раном развијању људских потенцијала  
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те развоју садржаја за све друштвене 
групе на подручју Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, јер социјална ук-
љученост се сматра кључним условом 
за одржив дугорочни развој. Дата об-
ласт обухвата 4 приоритета којима се 
остварује други стратешки циљ разво-
ја Босанско-подрињског кантона Гора-
жде. 
 
 Сама сврха локалног економск-
ог развоја је процес побољшања еконо-
мског капацитета локалне заједнице у 
настојању да се побољша њена еконо-
мска будућност и квалитет живота ње-
них грађана. У том процесу, све инте-
ресне скупине су врло битне за социо-
економски раст и развој. Осигурање 
високог степена сигурности грађана, 
континуирано развијање људских пот-
енцијалa Босанско-подрињског канто-
на Горажде кроз образовање, спорт и 
културу, унапређење тржишта радне 
снаге, осигурање праведног система 
социјалне и здравствене заштите бази-
раног на потребама кантона су кључ-
не тежње и приоритетни циљеви у ск-
лопу другог стратешког циља у пери-
оду 2016-2020. године. 
 

Стратешки циљ 3: Осигурати 
одрживо управљање околином и јач-
ати инфраструктурне капацитете Ка-
нтона 
 
 Имајући у виду да Босанско-по-
дрињски кантон Горажде тежи ка инд-
устријском развоју, укључујући и уна-
пређење пословних зона, неопходно је 
осигурати ефикасну успоставу и инст-
рументе имплементације мјера зашти-
те околине и очувања природе, како 
би се развијале и остале привредне гр-
ане те обезбиједио квалитетан живот  

Број 9 – страна 1229 
 
 
за грађанство Кантона. Како би се ос-
игурало одрживо управљање околин-
ом и природним ресурсима, омогући-
ла квалитетна комунална услуга ста-
новницима Босанско-подрињског кан-
тона Горажде те створиле основне пре-
тпоставке за даљи развој привреде, за-
цртан је трећи стратешки циљ. Овим 
циљем ће се постићи позитивни ефек-
ти и створити сви предуслови и норм-
ативни оквири за допринос у заштити 
и очувању околине кроз унапређење 
инфраструктуре у домену информац-
ионих система за интегрално управљ-
ање околином, унапређење комуналне 
инфраструктуре те заштиту и санаци-
ју околинских компоненти (вода, зем-
ља, зрак) те заштиту и унапређење пр-
иродних ресурса и обновљивих извора 
енергије.  
 
 Приоритетни циљеви су: осигу-
рати ефикасну успоставу и инструме-
нте имплементације мјера заштите ок-
олине и очувања природе; јачати ком-
уналне инфраструктурне капацитете; 
повећати енергетску ефикасност пос-
тојећих потрошача и унапређење кор-
иштења обновљивих извора енергије.  
 

Стратешки циљ 4: Развити ква-
литетну и ефикасну јавну управу у сл-
ужби грађана Кантона 
 

Процес приступања Европској 
унији и потребе грађана пред јавну 
управу у БиХ поставља нове захтјеве и 
обавезе. Да би се одговорило овим зах-
тјевима, јавна управа мора повећати 
своје капацитете. У развоју Босанско-
подрињског кантона Горажде, кључну 
улогу има јавна управа, првенствено 
управа Кантона и пратећих институ-
ција у надлежности истог. Повећање  
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капацитета се може постићи креирањ-
ем нових капацитета и услуга или пов-
ећањем ефикасности постојећих капа-
цитета и услуга. Приоритетни циљеви 
су јачање ефикасности, ефективности 
и транспарентности јавне управе Кан-
тона, те модернизацијe свих њених ус-
луга у складу са савременим трендови-
ма.  
 

Допринос остварењу поменут-
их стратешких циљева оставља широ-
ке могућности развоја активности. Реа-
лизација укупно наведеног стратешк-
ог оквира кроз мјере и активности Вл-
аде у 2019. години увелико ће зависити 
од укупних активности власти у Феде-
рацији БиХ, сарадње и финасијског 
оквира који ће бити остварен у току 
буџетске године.  
 

Имајући у виду резултате, обав-
езе, проблеме, искуства као и циљеве 
из стратегије и циљева Владе Кантона 
и ресорних министарстава, Босанско-
подрињски кантон Горажде у току 
2019. године планирала остваривање 
својих стратешких циљева засебно по 
ресорима. С тим у вези, у наставку до-
кумента утврђени су и одређени циљ-
еви и политике Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2019. годину по ре-
сорима. 
 
 
ФИНАНСИЈЕ 
 

На подручју нашег Кантона у 
неколико задњих година забиљежена 
су позитивна привредна кретања те 
осјетан економски развој, али с обзи-
ром на то да је у задње три године до-
шло до значајног смањења прихода од 
индиректних пореза у односу на 2015.  
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годину, постоји опасност да исти еко-
номски развој у наредном периоду бу-
де успорен због немогућности провођ-
ења потребних мјера економске поли-
тике, односно прије свега због немогу-
ћности финансирања развојних и ин-
фраструкутралних пројеката као и зб-
ог немогућности повећања јавне потр-
ошње на подручју Кантона.  

 
 Међутим, иако је дошло до сма-
њења прихода од индиректних поре-
за, у наредним годинама треба усмјер-
ити активности на привредна кретања 
те провођењем одговарајућих коегзис-
тентних политика на нивоу Кантона 
створити претпоставке за даљњи еко-
номски развој Кантона, а на тај начин 
створити претпоставке и за повећање 
прихода што је неопходно како би се 
обезбиједила потребна средства за 
одговарајуће финансирање институц-
ија Кантона те активности од значај за 
Кантон, односно како би се обезбије-
дила потребна средства за одржавање 
постојећег нивоа животног стандарда, 
јавне потрошње, социјалне и здравств-
ене заштите.  
 
 Дакле, постизање финансијске 
стабилности је неопходно за одржава-
ње и побољшање постојећег нивоа жи-
вотног стандарда, јавне потрошње, со-
цијалне и здравствене заштите, однос-
но за побољшање услова живљења, 
што представља један од стратешких 
циљева Кантона према Стратегији раз-
воја Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за период 2016-2020. година. 
 

Због напријед наведеног, страт-
ешки циљ Босанско-подрињског кант-
она Горажде у области финансија је, 
као и у претходним годинама, пости- 
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зање финансијске стабилности  Канто-
на. 
 

Финансијска стабилност Босан-
ско-подрињског кантона Горажде пл-
анира се достићи релизацијом три пр-
иоритетна циља у 2019.години:  

 
1. Правовремено краткорочно и ср-

едњерочно финансијско планир-
ање те адекватно планирање нов-
чаних токова ради одржавања од-
носно постизања финансијске ст-
абилности 

2. Унапрјеђење рада и подизање 
финансијске одговорности на ви-
ши ниво 

3. Изналажење одговарајућих систе-
мских рјешења за повећање јавн-
их прихода Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде ће наведене циљеве на-
стојати постићи реализујући програм-
ске задатаке те обављајући норматив-
не, студијско-аналитичке и друге пос-
лове предвиђене овим Програмом ра-
да. 
 

Приоритетни програмски зада-
ци у области финансија за 2019.годину: 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде у области финансија 
планира остварење приоритетних ци-
љева кроз провођење приоритетних 
задатака, активности и мјера током 
2019. године и то: 
 

Приоритетан задатак:  
 

Правовремено краткорочно и 
средњерочно финансијско планира-
ње те рационализација јавних расхо- 
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да ради одржавања односно постиза-
ња финансијске стабилности  
 

У сврху доприноса остварењу 
стратешког циља одржавања фискал-
не стабилности Босаснко-подрињског 
кантона Горажде радиће се на право-
временој изради Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2020. го-
дину, Закона о извршењу Буџета Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2020. годину те Документа оквирног 
буџета (ДОБ-а) за период 2020-2022. го-
дина, у складу са прописаним календ-
аром.  
 

Наведеним документима ће се 
тежити рационализацији јавних расхо-
да, а иста у великој мјери зависи од ус-
вајања односно измјене низа прописа 
којима би требало успоставити рест-
риктивније политике, прије свега у об-
ластима у којима је предвиђено дозна-
чавање трансфера по разним основа-
ма. Поред тога, финансијска стабилно-
ст као циљ ка чијем постизању ће бити 
усмјерен рад Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, покушаће се постићи 
кроз адекватан план новчаних токова 
заснован на претпоставци квалитетно 
планиране динамике свих прихода и 
свих издатака дефинисаних кроз фин-
ансијске планове буџетских корисни-
ка. 
 

Такође, радиће на праћењу, ан-
ализи, контроли и консолидацији ут-
рошка буџетских средстава на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и ванбуџетских фондова, правовре-
меном извјештавању о реализацији Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а све са циљем подузимања мје-
ра у сврху осигурања финансијске ста- 
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билности Кантона. 
 

Приоритетан задатак:  
 

Унапређење рада и подизање 
финансијске одговорности на виши 
ниво 

 
Подизање финансијске одгово-

рности на виши ниво ће се постићи 
прије свега бољом организацијом и ја-
чањем интерне контроле и интерне 
ревизије, односно потпуном примјен-
ом свих важећих прописа и правилни-
ка, а посебно прописа и правилника 
који се односе на ФУК. 
 

Посебан значај у овом сегменту 
ће имати почетак рада буџетске инсп-
екције, којом је успостављен контрол-
ни механизми кроз буџетски надзор, 
који ће се вршити код буџетских кори-
сника и ванбуџетских фондова, правн-
их и физичких лица корисника сред-
става из Буџета и финансијских план-
ова ванбуџетских корисника. 
 

Послови буџетског надзора, од-
носно инспекцијске контроле плани-
рању се и вршиће се у 2019. години  у 
складу са Програма рада буџетске инс-
пекције, које утврђује министар за фи-
нансије, као и у складу са захтјевима 
министра за финансије за ванредну 
инспекцијску контролу те поднијетим 
пријавама, приговорима и захтјевима 
за вршење контроле пристиглих од 
органа, организација, правних и физи-
чких лица  који су уважени од стране 
министра. 
 

С обзиром на то да се највећа 
средства у Буџету Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде издвајају за образ- 
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овање, социјалну заштиту те финанси-
рање полиције, буџетски надзор, одн-
осно инспекцијске контроле у 2019. го-
дини биће усмјерене прије свега према 
наведеним секторима, односно према 
установама социјалне заштите те јавн-
им установама из области образовања. 
У складу са наведеним, у 2019. години 
ће, између осталог, бити извршена ин-
спекцијска контола новчаних накнада 
за помоћ и његу од стране другог ли-
ца; додатака на дјецу; накнада умјесто 
плате жени мајци у радном односу за 
вријеме док одуствује са посла због тр-
удноће, порођаја и његе дјетета; новча-
них помоћи за вријеме трудноће и  по-
рођаја жене – мајке која није у радном 
односу те уговора о раду на одређено 
вријеме у барем двије установе из обл-
асти образовања. Поред тога, биће из-
вршена инспекцијска контрола везано 
за остваривање одређених права из ра-
дног односа са посебним освртом на 
накнаде за превоз и накнаде за кориш-
тење годишњег одмора. 
 
Приоритетан задатак: 
 

Подузимање одговарајућих мј-
ера и активности на изналажењу рје-
шења за повећање јавних прихода 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде  
 
 У сарадњи са Федералним мин-
истарством финансија, односно Поре-
зном управом Федерације Босне и Хер-
цеговине те другим надлежним инст-
итуцијама у 2019. години ће се осигу-
рати или иницирати провођење пот-
ребних активности у циљу постизања 
одговарајућих системских рјешења за 
повећање јавних прихода Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
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 Постизање одговарајућих систе-
мских рјешења за повећање јавних пр-
ихода у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде је циљ којем се тежи већ 
дуже вријеме, а у 2019. години ће се ис-
ти покушати постићи прије свега: 
 
 Подузимањем потребних акти-

вности како би иницијатива 
Министарства за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде за измјену Закона о при-
падности јавних прихода у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине 
била прихваћена у што већој мј-
ери како би се у наредним год-
инама на тај начин повећало 
учешће Босанско-подрињског 
кантона Горажде у расподјели 
јавних прихода 

 
 Креирањем у области порезне 

политике за 2019. годину порез-
них политика из области поре-
за који су у надлежности Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде које ће утицати на повећа-
ње прихода те стварање повољ-
нијих увјета за запошљавање и 
инвестиције 

 
 Континуираном сарадњом са 

Порезном управом у циљу ефи-
касније наплате јавних прихода  

 
 Поред тога, као и претходне го-

дине, подузеће се читав низ мје-
ра и активности на унапрјеђе-
њу рада, а све у циљу постиза-
ња финансијске стабилности  

 
ПРИВРЕДА 

 
Стратешки циљ и приоритет-

ни  циљеви за 2019. годину 
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Сходно Стратегији развоја Боса-

нско-подрињског кантона Горажде за 
период 2016-2020. година („Службене 
новине  Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:4/16) Стратешки циљ 
1 јесте успостава повољног привред-
ног окружења и динамичке привре-
де, засноване на природним ресурси-
ма и пословној традицији. Активнос-
ти на осигурању снажне привредне 
инфраструктуре Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде имају за циљ под-
стицати раст конкуретности прерађи-
вачке индустрије на подручју Канто-
на, што ће позитивно утјецати на пове-
ћање броја радних мјеста у привреди и 
пољопривреди. Остваривање стратеш-
ког циља у области привреде ће се ре-
ализовати имплементацијом приори-
тетних циљева, и то: 
 

1. Јачање привреде и потицање 
извозно оријентисане индуст-
рије  кроз  унапређење квалит-
ета производа и технологија у 
стратешким индустријама Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде уз фокус на чисте техноло-
гије, креирање атрактивних мо-
гућности за привредна улагања 
домаћих и страних инвестито-
ра, подршку извозно оријентис-
аној привреди и супституцији 
увоза домаћом производњом 

2. Развој руралне средине кори-
штењем пољопривредних и 
туристичких потенцијала кроз 
примјену ЛЕАДЕР приступа и 
диверзификације у руралном 
развоју, подршку и повећање 
обима и конкурентности пољо-
привредне производње, повези-
вање произвођача из руралних 
крајева са тржиштем, кориште- 
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ње шумских производа у сврху 
руралног развоја, развој рурал-
не туристичке понуде 

3. Развој туристичке понуде и 
инфраструктуре у складу са 
расположивим потенцијали-
ма кроз изградњу туристичких 
дестинација/локација ултурно-
историјског и природног нас-
лијеђа, изградњу спортско-рек-
реативне понуде, унапређења 
ријечног и планинског туриз-
ма, промоцију туристичке пон-
уде и подршке туристичким ма-
нифестацијама и догађајима 

4. Унапријеђење подузетничке 
инфраструктуре и пословног 
окружења кроз унапријеђење 
постојеће и изградњу нове под-
узетничке инфраструктуре, ун-
апређење пословног окружења 
кроз реформу законског оквира 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде и промоцију погодно-
сти, подршка за запошљавање 

5. Унапређење путне инфрастр-
уктуре кроз изградњу и рекон-
струкцију регионалних цеста 

 
6. Унапређење инфраструктуре 

у области водопривреде и поб-
ољшање стања подземних и 
површинских вода кроз изгра-
дњу, реконструкцију и санацију 
водопривредних објеката као и 
праћење стања у области кори-
штења и употребе вода, зашти-
те вода и заштите од штетног 
дјеловања вода  

 
Поред ових приоритетних циљ-

ева, у области привреде ће се у 2019. 
годину радити и на остварењу сљедећ-
их  циљева: 

19. јун/липањ 2019. 
 

 
              Први приоритетни циљ одно-
си се на јачање привреде и потицање 
извозно оријентисане индустрије, а ос-
твариваће се кроз сљедеће активности: 
 
 подршка привредним друштв-

има за повећање производње, 
укључујући увођење нових  пр-
оизвода  и  технологија  у  стра-
тешким  индустријама 

 праћење реализације успостав-
љеног револвинг фонда за под-
стицање рада привредних  субј-
еката 

 подршка  привредним  друштв-
има за увођење/обнављање ме-
ђународних стандарда за  изво-
зну конкурентност 

 подршка програмима запошља-
вања у прерађивачкој индуст-
рији 

 имплементација партнерства за 
писање пројеката за јачање ка-
пацитета пруивреде (имплеме-
нтација  споразума) 

 усклађивање законодавног окв-
ира 

 припрема, промоција и реали-
зација  пројеката  ЈПП-а 

 промоција  привреде  Босанско-
подрињског кантона Горажде на 
сајмовима у БиХ и иностранству 

 подстицаји за извозно-оријент-
исане произвођаче 

 
Други приоритетни циљ се од-

носи на  развој  руралне  средине  кор-
истећи  пољопривредне, шумске  и  ту-
ристичке потенцијале и оствариваће 
се кроз сљедеће активности: 
 
 увезивање општина са подручја  

Босанско-подрињског кантона 
Горажде у ЛАГ-ове односно ло- 
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калне акционе  групе 

 санацију и асфалтирање  рура-
лне инфраструктуре (путне, ко-
муналне и ел. инфраструктуре) 

 увођење нових услуга на пољо-
привредно  газдинство  

 обезбјеђење већих подстицајн-
их мјера за  пољопривреднике 

 студија пољопривредних могу-
ћности и могућности окрупња-
вања пољопривредног земљиш-
та на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде 

 издавање  под  закуп  државног  
пољопривредног  земљишта 

 едукација пољопривредних  пр-
оизвођача у вези  са  подизањем  
нових  засада  воћа, сјетва и сад-
ња ратарских  повртних  култу-
ра 

 едукација производњи  органс-
ких производа и еконлошкој 
прољопривредној  производњи 

 подршка  пољопривредницима  
у цертификацији квалитета по-
љопривредних  производа 

 коинзистентна регистрација  
пољоприврендих  произвођача 

 подршка успостављању  класте-
ра за пољопривредну  произво-
дњу 

 развој система откупа и  реализ-
ације класирања на тржиште 
кр-оз робне резерве, програме 
купујмо домаће и исплату за со-
цијална  давања 

 јачање капацитета задруга и  
удружења  пољопривредника 

 промоција пољопривредне  пр-
оизводње Босанско-подрињског 
кантона Горажде  на  сајмовима 

 повећање засада перспективних 
култура и успостављање склад-
ишних прерађивачких  капаци- 
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тета 

 едукација о прикупљању  шум-
ских недрвних производа и по-
везивањеса  произвпођачима 

 обнављање шумских потенци-
јала 

 едукација о значају шума и пре-
венцији 

 едукација и опремање сеоских  
домаћинстава за рурални тури-
зам 

 изградња ловачких домова и 
промоција  ловства 

 изградња спортско – рекреатив-
них центара и  излетишта 

 подршка традиционалним  ма-
нифестацијама у руралним по-
дручјума 

 
Трећи  приоритетни циљ одно-

си се на развој туристичке  понуде и 
инфрастуктуре у складу са располо-
живим потенцијалимаи оствариваће се 
кроз сљедеће активности: 
 
 изградња заштићене зоне - не-

кропола стећака Хранчићи–Го-
ршић Поље 
 

 подршка  изградњи  етно  села 
 

 подршка  реконструкцији  етно 
села 
 

 подршка  изградњи  спортско -. 
рекреативних  садржаја 

 
Четврти приоритетни циљ одн-

оси се на унапређење подузетничке ин-
фраструктуре и пословног окружења 
и оствариваће се кроз сљедеће актив-
ности: 
 
 проширење/реконстукцију  по-

стојећих  индустријских  зона 
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 ангажовање неперспективних  

војних објеката на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде у сврху привредног раз-
воја 

 
 суфинансирање  инфраструкт-

урних пројеката унутар индус-
тријских  зона 

 
 програм подршке  предузећима  

у индустријским зонама за мод-
ернизацију и запошљавање и 
израду монографија  индустри-
јских  зона 

 
 успостављање инфо пултова  за  

регистрацију предузећа и друг-
их послова везаних за отпочи-
њање  бизниса 

 
 програм подршке за МСП и об-

рта укључујући олакшице за но-
воосноване привредне  субјекте 

 
 измјене законског оквира за см-

ањење парафискалних намета 
 
 промовисање  примјене  модела 

ЈПП-а 
 
 развој законодавног оквира за 

концесије 
 
 развијање програма презентов-

ања могућности укључивања 
дијаспоре  и јачање  капацитета  
институција  надлежних за ова  
питања 

 
 програм суфинансирања прип-

равничког  стажа  младих 
 
 програм суфинансирања запо-

шљавања дугорочно незапосле-
них  лица 
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 програм  запошљавања  жена 
 
 програм обуке, доквалификац-

ије и  преквалификације 
 

 програм обуке незапослених лица 
 

Пети приоритетни циљ се одн-
оси на унапрђење путне инфраструк-
туре и оствариваће се кроз сљедеће ак-
тивности: 
 
 изградња цесте Сарајево – Гора-

жде 
 

 реконструкција „Моста  жртава  
геноцида  у  Сребреници“ 

 
 реконструкција раскрснице ма-

гистралне цесте М-20 и прикљ-
учне саобраћајнице из насеља 
Витковићи 

 
 модернизација магистралне це-

сте М -20, дионица од прикљу-
чка Улице 22.маја до прикључ-
ка улице Мухидина Машића 
Муње 

 
 модернизација  и  реконструкц-

ија регионалне цесте Р 448 Хре-
новица- Горажде 

 
 изградња  раскрснице  кружног  

тока у улици Заима Имамовића 
 

 суфинансирање реконструкци-
је и модернизације објеката сао-
браћаја  у  мировању 

 
Шести приоритетни циљ, који 

се односи на унапређење инфраструк-
туре у области водопривреде и побо-
љшање стања подземних и површинс-
ких вода оствариваће се кроз сљедеће 
активности: 
 

 Планирање и прикупљање  
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средстава за финансирање пос-
лова и задатака утврђених Зак-
оном о водама и израда годиш-
њег плана и програма утрошка 
средстава прикупљених по осн-
ову водних накнада 

 
 Суфинансирања изградње, рек-

онструкције и санације објеката 
за заштиту од штетног дјелова-
ња вода на водотоцима II кате-
горије на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде, 
објеката за водоснабдијевање у 
сарадњи са локалним заједни-
цама на  простору Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, обј-
еката за одводњу и пречишћа-
вање отпадних вода 

 
 Финансирање и суфинансира-

ње израде пројектно-техничке 
документације из области водо-
привреде као и израда пројект-
но-техничке документације за 
потребе издавање концесија на 
водама 

 
 Анализирање и праћење стања 

у области кориштења и употре-
бе вода, заштите вода и заштите 
од штетног дјеловања вода 

 
 Организовање вршења истраж-

них радова и израде инвестиц-
ионо-техничке документације 
за радове и активности везане 
за послове управљања водама 

 
У 2019. години у области прив-

реде ће се подузимати активности у 
оквиру и на имплементацији сљедећ-
их осталих циљева у складу са закони-
ма, стратегијама и акционим планови-
ма: 
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 Побољшање стања у области 

промета и комуникација, са ак-
центом на санацију и реконст-
рукцију те набавку опреме за 
РТВ објекте и предајнике у вла-
сништву Босанско-подрињског 
кантона Горажде, подузимање 
мјера и активности на преласку 
са аналогног на дигитални сис-
тем емитовања 

 
 Развој и заштита шума, са акце-

нтом на пошумљавање крша и 
голети, санацију пожаришта, 
заштиту од штетног дјеловања 
инсеката и превентивне мјере 
спречавања пожара те заштита 
шума од бесправне сјече 

 
 Развој енергетике и рударства, 

израда анализа о кориштењу 
хидропотенцијала, сагледавање 
стања о неискориштеним при-
родним ресурсима са приједло-
гом њиховог искориштавања те 
омогућавање услова домаћим и 
иностраним улагачима да инве-
стирају на подручје Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Имајући у виду наведено, жел-

имо истаћи да су приоритетни циљеви 
садржани у Стратегији развоја Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за пе-
риод 2016-2020. година и да ће се у 
2019. години, а тако и у наредним год-
инама проводити путем наведених ак-
тивности. 
 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, 
ЗДРАВСТВО, РАСЕЉЕНА ЛИЦА  

И ИЗБЈЕГ-ИЦЕ 
 

Основни стратешки циљ је деф-
инисан у правцу како Босанско-подри- 
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њски кантон Горажде учинити мјест-
ом угодног живљења, у оквиру којег  
се развило неколико приоритетних 
циљева и мјера. 
 

Стратешки, приоритетни циље-
ви и мјере у области социјалне поли-
тике, здравства, расељених лица и из-
бјеглица у 2019. години су: 
 

1. Осигурање основне социјалне 
сигурности грађана и унапре-
ђење система социјалне зашт-
ите, заштите цивилних жрта-
ва рата и заштите породице са 
дјецом 

 
Стратешки циљ у области соци-

јалне политике, здравства, расељених 
лица и избјеглица у 2019. години је 
осигурати социјалну сигурност грађа-
на и унаприједити систем социјалне 
заштите и заштите породице са дјец-
ом. Овај циљ ће се настојати реализо-
вати кроз досљедну примјену кантона-
лног Закона о социјалној заштити, за-
штити цивилних жртава рата и зашти-
ти породице са дјецом, те имплемента-
цију стратешких докумената из облас-
ти социјалне заштите и заштите поро-
дице са дјецом на нивоу Босне и Хер-
цеговине, Федерације Босне и Херце-
говине и Босанско-подрињског канто-
на Горажде те стратешких докумената 
на нивоу Кантона и Федерације БиХ 
из области социјалне и дјечије зашти-
те.  
 

На темељу циља број 1. произи-
лазе сљедеће активности: 
 
 Провођење закона из области 

социјалне заштите, заштите по-
родице са дјецом, породично- 
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правне заштите (имплементац-
ија законом прописаних обаве-
за; рјешавање у другостепеном 
управном поступку; израда ин-
формација, анализа, извјештаја, 
прикупљање и обрада подата-
ка; учешће у изради закона, ст-
ратешких и других докумената 
чији је носилац израде Феде-
рално министарство рада и соц-
ијалне политике) 

 Провођење стратешких и друг-
их докумената који се односе на 
област социјалне заштите, заш-
тите породице са дјецом и по-
родично-правне заштите (имп-
лементација Стратегије развоја 
Босанско–подрињског кантона 
Горажде 2016-2020. година и пр-
оведба стратешког циља 2. „Уч-
инити Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде мјестом квалите-
тног живљења“)  

 Унапређење функционисања 
установа социјалне заштите од 
значаја за Босанско-подрињски 
кантон Горажде са посебним 
освртом на праћењу стања у ЈУ 
„Дом за стара и изнемогла лица 
Горажде 

 
2. Успостављање ефикаснијег 

система заштите, рехабилита-
ције и социјалне инклузије 
лица са инвалидитетом 

 
Осигурање континуитета у обе-

збјеђењу посебне заштите социјално 
рањивих скупина попут дјеце, лица са 
инвалидитетом, те старијих лица без 
породичног старања, кроз пружање 
адекватне подршке и помоћи, како би 
се унаприједио и подигао укупан ква-
литет живота ових вулнерабилних кат- 
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егорија.  
 

На темељу циља 2. произилазе 
сљедеће активности и мјере:  
 
 Заштита лица са инвалидитет-

ом и цивилних жртава рата 
(имплементација законом проп-
исаних обавеза из заштите цив-
илних жртава рата; праћење 
имплеметације Стратегије за 
унапређење права и положаја 
лица с инвалидитетом у Феде-
рацији БиХ 2016- 2021. година 

 Подршка у раду организација 
лица са инвалидитетом и друг-
их невладиних организација из 
области социјалне и дјечије за-
штите, те организација цивилн-
ог друштва 

 
3. Унапређење здравственог сек-

тора 
 

У оквиру планираних активно-
сти на унапређењу здравственог секто-
ра неопходно је ускладити организац-
ију и рад здравствених установа са ва-
жећим законским прописима из ове 
области, ојачати улогу јавноздравстве-
ног сектора те, у складу са расположи-
вим финансијским могућностима, обе-
збиједити неопходну медицинску опр-
ему и недостајући високостручни мед-
ицински кадар. Неопходно је креира-
ње социјалне карте те израде јединст-
вене модуларне базе свих корисника 
социјалне заштите, свих социјалних 
услуга и лица у стању социјалног риз-
ика. Активност Владе за наредни пер-
иод обухвата реформу социјалне заш-
тите засноване на стварној потреби, а 
не на статусу као и заустављање одла-
ска стручног љекарског кадра. Пружа- 
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ње јаче подршке здравственим радни-
цима, нашим љекарима, кроз снажну 
подршку струци, јачању институција 
и осигурању сталне модернизације и 
напретка те чување дигнитета лијечн-
ичке професије. 
 

На темељу циља 3. произилазе 
сљедеће активности:  
 
 Обезбјеђивање неопходног мед-

ицинског кадра кроз специјали-
зације, усавршавање, ангажман 
љекара специјалиста (спољни 
сарадници) за чије услуге пост-
оје претпоставке, медицинске 
опреме и простора и додатне 
обуке постојећег медицинског 
особља у циљу смањења трошк-
ова лијечења ван кантона 

 Јачање здравственог сектора у 
Босанско-подрињском кантону 
Горажде кроз увођење нових 
медицинских дисциплина у ви-
ду унапређења и развоја инфо-
рмационог система и комуни-
кациониох технологија у здрав-
ственом сектору 

 Набавка неопходне медицинс-
ке, дијагностичке опреме и сан-
итеских возила у складу са рас-
положивим финансијским мог-
ућностима 

 У сарадњи са локалном заједни-
цом, а у складу са финансијск-
им могућностима, обезбиједити 
услове за успоставу службе хит-
не медицнске помоћи и функц-
ионисање дијализног центра 

 Стандардизовање мреже здрав-
ствених установа и сачињавање 
комплетног регистра здравстве-
них установа на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Гор- 
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ажде 

 Анализа рада и финансијског 
пословања у здравственим уста-
новама те јачање финансијске 
оговорности, контроле и управ-
љања у здравственом сектору 

 Ревизија листе лијекова који се 
издају на терет средстава Заво-
да здравственог осигурања Бо-
санско–подрињског кантона Го-
ражде кроз усклађивање исте са 
Листом Федерације БиХ и Аге-
нције за лијекове и медицинска 
средства БиХ. Информатизаци-
јом сектора здравства обезбије-
дити увезивање ЗЗО Босанско–
подрињског кантона Горажде 
са здравственим установама на 
подручју Кантона у циљу праћ-
ења и контроле прописивања 
лијекова са Листе есенцијалних 
лијекова 

 Обезбјеђење финансијске одрж-
ивости система здравства кроз 
повећање прихода по основу 
здравственог осигурања и рац-
ионализацију трошкова у здра-
вственим установама те рацио-
нализацију и боље управљање 
ресурсима у здравству. 

 
1. Подршка процесу одрживог 

повратка на простору Горње-
дринске регије и побољшање 
услова живота расељених ли-
ца која бораве на простору Бо-
санско–подрињског кантона 
Горажде 

 
Четврти циљ је подршка проце-

су одрживог повратка у циљу лакше 
реинтеграције у друштво. Овим ће се 
циљем дати подршка достизања одр-
живог повратка на простору Босанско- 
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подрињског кантона Горажде и пов-
ратницима који се враћају из Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде у су-
сједне општине РС-а у оквиру којег ће 
се, у складу са расположивим финан-
сијским средствима, настојати допри-
нијети бољим условима живота повра-
тника. Предуслов за наведено је рјеша-
вање проблема инфраструктуре. 
 

Кроз овај циљ обезбиједиће се 
подршка расељеним лицима који се 
налазе на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде у обезбјеђивању 
услова за њихов повратак у пријератна 
мјеста живљења или активна подршка 
у затварању алтернативних и колекти-
вних центара изградњом нових стам-
бених јединица кроз програм социјал-
ног становања те имплементација Пр-
ојекта ЦЕБ II. 
 

На темељу циља 4. произилазе 
сљедеће активности и мјере: 
 
 Подршка одрживом повратку 

који подразумијева подршку 
развоју пољопривреде, непољо-
привредном породичном бизн-
ису, развоју туристичких капа-
цитета, опоравку инфраструкт-
уре, реконструкцији стамбеног 
фонда, вјерских и сакралних 
објеката. Такође, подузеће се мј-
ере на проналаску могућности 
набавке путем кредитних сред-
става 

 Побољшање стамбених и соци-
оекономских услова повратни-
ка и расељених лица у алтерна-
тивним и колективним смјеш-
тајима. Овај оперативни циљ по-
дразумијева подршку рјешава-
њу стамбеног питања повратн- 
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ицима, затварање алтернативн-
их и колективних смјештаја  кр-
оз пројекте изградње нових ста-
мбених јединица у оквиру про-
грама социјалног становања и 
набавку, превоз и расподјелу 
роба хуманитарног поријекла. 

 Обезбјеђивање здравствене за-
штите за расељена лица и повр-
атнике у Босанско-подрињском 
кантону Горажде, дјеци предш-
колског узраста и старијим лиц-
има преко 65 година живота, 
као и повратницима из Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де у сусједне општине РС-а, а 
који то право нису остварили 
ни по ком основу 

 Успостављање система прихва-
та лица депортованих из инос-
транства по Споразуму о реад-
мисији 

 
БОРАЧКА ПИТАЊА 

 
Стратешки циљ у области пита-

ња бораца и борачко-инвалидске заш-
тите у 2019. години јесте унапређење 
статуса припадника борачких попула-
ција и заштита тековина њихове борбе 
за очување Босне и Херцеговине.  
 

У складу са стратешким циљем, 
дефинисани су сљедећи приоритетни 
циљеви за 2019. годину: 
 

1. Ефикаснија имплементација 
допунских права бранилаца и 
чланова њихових породица 

 
Босанско-подрињски кантон Го-

ражде не може утицати на обим и нач-
ин исплате права признатих федерал-
ним законима, али може утицати на  
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она призната Законом о допунским 
правима бранилаца и чланова њихов-
их породица у Босанско–подрињском 
кантону Горажде. Очекивани резулта-
ти који се планирају постићи импле-
ментацијом овог приоритетног циља 
су боља усмјереност буџетских средст-
ава намијењених имплементацији доп-
унских права ка најугроженијим при-
падницима борачких популација. На 
овај начин, уз иста буџетска средства, 
постићи ће се већи ефекти. Наставиће 
се помагати фондација „Истина за 
Горажде“. 
 

У оквиру овог циља, посебна па-
жња ће се посветити рјешавању пита-
ња од егзистенцијалног значаја за при-
паднике борачких популација као што 
су запошљавање и стамбено збрињава-
ње. 
 

2. Активна улога у обиљежавању 
значајних догађаја и датума  

 
У претходном периоду, на при-

једлог Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде је дони-
јела нову одлуку о утврђивању „Кале-
ндара обиљежавања значајних догађа-
ја, датума и личности у Босанско-под-
рињском кантону Горажде“ којом су 
прецизније дефинисани догађаји, дат-
уми и личности из блиске прошлости 
који заслужују да се не забораве, чиме 
су се створиле претпоставке за њихово  
достојанствено обиљежавање и очува-
ње тековина борбе за Босну и Херце-
говину.  
 

У циљу адекватног сређивања, 
чувања и обиљежавања историјских 
чињеница и догађаја, наставиће се ак- 
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тивности на изградњи/реконструкци-
ји Централног спомен-обиљежја бран-
иоцима Горажда, изради монографије 
Горажде - град херој, као и другим пр-
ојектима као што је изградња спомен-
обиљежја команданту Заиму Имамов-
ићу те уређење и одржавање осталих 
спомен-обиљежја из одбрамбено-осло-
бодилачког рата 1992-1995. година. 
 

Обиљежавање значајних догађ-
аја и датума је континуирана обавеза 
која ће се спроводити уз сарадњу са 
удружењима борачких популација са 
простора Босанско-подрињског канто-
на Горажде, а у складу са Календаром 
усвојеним од стране Скупштине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, са 
тенденцијом укрупњавања обиљежа-
вања догађаја и датума. 
 

Остали циљеви у складу с над-
лежностима 
 

Током 2019. године ће се прово-
дити активности на имплементацији 
сљедећих осталих циљева у складу са 
законима, стратегијама и акционим 
плановима: 
 
 Праћење стања у области бора-

чко-инвалидске заштите и под-
узимање одговарајућих мјера; 

 Осигурање неометаног функц-
ионисања Информационог сис-
тема борачко-инвалидске зашт-
ите успостављеним на нивоу 
Федерације Босне и Херцегови-
не (ИСВДВ); 

 Ажурирање база података кор-
исника допунских права; 

 Сарадња са локалним заједни-
цама на реализацији пројеката 
из области борачко-инвалидске 
заштите; 
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 Пружање помоћи породицама 
припадника борачких попула-
ција осумњичених за ратне зло-
чине; 

 Ефикасан рад удружења бора-
чких популација; 

 Неометано одржавање спортск-
их манифестација инвалида 

 
 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, 
 КУЛТУРА И СПОРТ 

 
Стратешки циљеви у области 

образовања, младих, науке, културе и 
спорта за 2019. годину произилазе из 
наставка континуираних активности 
дефинисаних у законском оквиру пре-
дшколског, основног, средњег, високог 
образовања, младих, спорта, науке и 
културе, а односе се на сљедеће: 
 

1. Унапређење образовања на 
подручју Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде кроз разв-
ој четири нивоа образовања 

 
Реализација овог стратешког ци-

ља заснива се на специфичним циље-
вима за 2019.годину и то: 
 
 Развој предшколског одгоја  

и образовања 
 
 Предшколски одгој и образова-
ње је саставни дио јединственог одго-
јно образовног система у Босни и Хер-
цеговини. Он је први посебан и специ-
фичан степен одгојно-образовног сис-
тема који се бави одгојем дјеце предш-
колске доби узраста од 6 мјесеци до 
поласка у основну школу. Предшкол-
ски одгој и образовање одређују појмо-
ви одгој, образовање, њега и заштита.  
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Активности које ће се реализовати у 
2019. години по овом стратешком ци-
љу су: 
 
 Стварање услова за наставак ре-

ализације обавезног програма 
за дјецу пред полазак у основну 
школу, као активност која је у 
досадашњем периоду реализо-
вана у 100% обиму 

 Стварање што бољих услова у 
предшколским установама како 
би се боравак дјеце учинио што 
угоднијим 

 Омогућавање бесплатних љека-
рских прегледа за сву дјецу која 
похађају обавезни програм пр-
ед полазак у основну школу 

 
 Развој основног одгоја   

и образовања 
 

Сврха основног одгоја и образо-
вања је да кроз оптимални интелекту-
ални, физички, морални и друштвени 
развој појединца, а у складу са његов-
им могућностима и способностима, 
допринесе стварању друштва заснова-
ног на владавини закона и поштивању 
људских права, те допринесе његовом 
економском развоју који ће осигурати 
најбољи животни стандард за све гра-
ђане. Активности које ће се реализова-
ти у 2019. години по овом стратешком 
циљу су стварање што бољих услова за 
реализацију одгојно-образовног рада у 
свим основним школама на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а које се огледа у сљедећем:  
 
 Опремање школских простора, 

те набавку опреме и учила, а 
све у циљу стварања што бољих 
услова за одвијање наставног 
процеса 
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 Набавка бесплатних уџбеника 
за што већи број дјеце 

 Настојање да се за што већи бр-
ој дјеце која станују на удаљено-
сти већој од 4 км обезбиједи пр-
евоз до школе 

 Континуирана едукација наста-
вног особља кроз одржавање се-
минара, округлих столова итд. 

 Организовање такмичења за уч-
енике из сљедећих предмета: 
Енглески језик, Њемачки језик, 
Информатика, Математика, Вј-
еронаука, Физика, Демократија 
и бициклизам 

 Провођење активности на обез-
бјеђивању услова за наставак 
реализације пројекта школе у 
природи 

 
 Развој средњег образовања и 

одгоја 
 

Средње образовање и одгој је дј-
елатност од посебног друштвеног ин-
тереса. Сврха средњег образовања је да 
кроз интелектуални, физички, морал-
ни и друштвени развој појединца, у 
складу са његовим могућностима и 
способностима, допринесе стварању 
друштва заснованог на владавини зак-
она и поштивању људских права, те 
допринесе његовом друштвено – еко-
номском развоју који ће допринијети 
унапређењу животног стандарада гра-
ђана. Активности које ће се реализова-
ти у 2019. години по овом стратешком 
циљу су: 
 
 Стварање што бољих услова за 

реализацију одгојно-образовног 
рада у свим средњим школама 
на подручју Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, а које се 
огледа у сљедећем:  
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 Опремање школског простора 

те набавка опреме и учила, а 
све у циљу стварања што бољих 
услова за одвијање наставног 
процеса  

 Настојање да се за што већи бр-
ој дјеце која станују на удаљено-
сти већој од 4 км обезбједи суф-
инансирање превоза до школе 

 Континуирана едукација наста-
вног особља, кроз одржавање се-
минара, округлих столова итд. 

 Организовање такмичења за уч-
енике из сљедећих предмета:ма-
тематике, вјеронауке, физике, 
демократије 

 
 Наставити провођење политике 

уписа ученика у средње школе 
у складу са исказаним потреба-
ма тржишта рада 

 Наставити сарадњу са пословн-
им субјектима у погледу прово-
ђења практичне наставе 

 Вршити провјере испуњавања 
услова пословних субјеката у 
погледу извођења практичне 
наставе 

 Укључити што већи број учени-
ка у провођење  практичне нас-
таве код пословних субјеката 

 Провођење активности које су 
дефинисане Законом о образо-
вању одраслих на подручју Бос-
анско-подрињског кантона Гор-
ажде, а који има за циљ побољ-
шати образовне и квалификац-
ионе структуре и унапређење 
могућности запошљавања стан-
овништва, омогућити стицање 
најмање основног образовања, 
подизати основну и функцио-
налну писменост одраслих, осп-
особљавати за запошљавање од- 
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раслих лица која немају заврш-
ено формално образовање и ст-
ицање квалификација за прво 
занимање, омогућавати даље об-
разовање и обуку, односно мог-
ућност доквалификације, прек-
валификације и континуирано 
стручно усавршавање током 
цијелог радног и животног ви-
јека, омогућавати образовање и 
стицање знања, вјештина и ко-
мпетенција у складу са личним 
способностима, афинитетима и 
животном доби појединца, омо-
гућавати формално/јавно при-
знавање и потврђивање резул-
тата претходног учења односно 
стечених знања, вјештина и ко-
мпетенција, без обзира на нач-
ин њиховог стицања, стварати 
основе за одрживи друштвено-
економски развој на локалном, 
кантоналном, ентитетском и 
државном нивоу, повећати про-
фесионалну мобилност и флек-
сибилност радно активног ста-
новништва, смањити сиромаш-
тво, остварити једнакости, соц-
ијалну укљученост и међугене-
рацијску солидарност, унапри-
једити квалитет живота – личн-
ог, породичног, природног и 
социјалног окружења, развија-
ти демократију, интеркултура-
лност и толеранцију, омогући-
ти интеграцију у европски дру-
штвени и економски простор 
уважавајући европске образов-
не оквире.  

 
 Развој високог образовања 

 
Дјелатност високог образовања 

је од посебног друштвеног интереса за  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и дио је међународног, а посебно 
европског образовног, научног однос-
но умјетничког простора. Активности 
које ће се реализовати у 2019. години 
по овом стратешком циљу су: 
 
 Адекватно нормативно уређе-

ње високог образовања,  које се 
првенствено односи на донош-
ење подзаконских аката са посе-
бним акцентом на стандарде и 
нормативе те правилник о ак-
редитацији високошколских ус-
танова 

 У циљу реализације исказаних 
потреба тржишта рада настави-
ти пружати подршку студенти-
ма кроз додјелу студентских кр-
едита у складу са Критеријима 
донесеним од стране Владе Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде 

 
2. Унапређење науке и културе  

 
Под културном дјелатношћу, 

подразумијевају се сви облици ствара-
лаштва, преношења и очувања култу-
рних вриједности у области књижев-
не, музичке, плесне, позоришне, лико-
вне, филмске и видео дјелатности, оч-
увања културног и природног насли-
јеђа, архивске, музејске, изложбене и 
библиотекарске дјелатности, као и из-
даваштва, кинематографије и радија и 
телевизије. Када је ријеч о техничкој 
култури, основни циљеви у области 
техничке културе су: развитак и афир-
мација техничке културе, подстицање 
на стваралачки научни рад, технички 
одгој и образовање, унапређење инов-
аторства, ширење научних и техничк-
их достигнућа, афирмирање техничк- 

Број 9 – страна 1245 
 
 
их спортова и научно и техничко ос-
пособљавање грађана. Активности ко-
је ће се реализовати у 2019. години по 
овом стратешком циљу су:  
 
 Адекватно нормативно уређе-

ње, које се првенствено огледа у 
доношењу  закона о измјенама 
и допунама Закона о култури 

 Промоција културе те селекци-
ја културних дешавања кроз ре-
ализацију Календара и суфина-
нсирање важних културних де-
шавања на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде у 
већем новчаном износу у одно-
су на претходне године 

 Успостављење партнерских од-
носа са институцијама у облас-
ти културе, техничке културе и 
информисања те овим институ-
цијама осигурати подршку кр-
оз финансирање и суфинанси-
рање пројеката 

 Провођење активности од стра-
не Савјета за културу Босанско-
подрињског кантона Горажде, 
као савјетодавног тијела Владе 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 
3. Унапређење спорта  

 
Спорт је дјелатност од јавног 

интереса у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде и општинама у његовом 
саставу. Јавни интереси и циљеви Бо-
санско-подрињском кантона Горажде 
и општина у његовом саставу у спорту 
су: развијање свијести грађана, посеб-
но младих и лица са инвалидитетом о 
спорту и његовим вриједностима, доп-
ринос васпитању, образовању и разв-
оју дјеце и омладине, подстицање и  



Број 9 – страна 1246 
 
 
афирмирање спорта и његових врије-
дности као дијела културе и укупних 
материјалних и духовних вриједности 
друштва, очување здравља као основе 
сваке људске активности, радне проду-
ктивности, изражавања стваралаштва 
и хуманог живљења, подстицање сис-
тематског и организованог бављења 
спортом у слободно вријеме, системс-
ко стварање услова за остваривање вр-
хунских спортских резултата, органи-
зација система такмичења у складу са 
правилима међународних спортских 
федерација, спорт за лица са инвали-
дитетом, школски и студенски спорт. 
Активности које ће се реализовати у 
2019. години по овом стратешком ци-
љу су: 
 
 Развој спорта у складу са  чет-

верогодишњом Стратегијом ра-
звоја спорта у Босанско- подри-
њском кантону Горажде 

 Подршка, подстицање и про-
мовисање такмичарског спорта 
кроз подршку редовним и дод-
атним програмима регистрова-
них спортских клубова те под-
ршка програмима кориштења 
спортских објеката 

 Подршка, подстицање и промо-
висање школског спорта кроз 
подршку редовним програми-
ма Актива наставника тјелесног 
и здравственог одгоја Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 Подршка, подстицање и промо-
висање спорта лица са инвали-
дитетом кроз подршку редовн-
им програмима Спортског сав-
еза за спорт и рекреацију инва-
лида, у склопу којег дјелују спо-
ртски клубови лица са инвали-
дитетом 
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 Подршка, подстицање и пром-
овисање рекреативног спорта 
короз подршку редовним прог-
рамима и додатним програм-
има спортских клубова – удру-
жења спортске рекреације 

 Подршка адаптацији, санацији 
и реконструкциији спортских 
објеката на подручју  Босанско-
подрињског кантона Горажде у 
циљу њихове модернизације и 
искористивости. 

 Унапређење активности на спр-
ечавању насиља и недоличног 
понашања на спортским прир-
едбама 

 
4. Млади  

 
 Законом о младима Федерације 
Босне и Херцеговионе дефинисано је 
да се младим лицима сматрају лица од 
петнаест до тридесет година старости, 
док су према дефиницији Уједињених 
нација млади лица између петнаест и 
двадесет четири године. С тим у вези, 
Босанско - подрињски кантон Горажде 
има обавезу самосталног осигурања 
минимума мјера на плану рада са мл-
адима и омладинских активности. Ак-
тивности које ће се реализовати у 2019. 
години по овом стратешком циљу су: 
 
 Провођење обавеза утврђених 

Законом о младима у Федерац-
ији Босне и Херцеговине, те ре-
ализација активности у складу 
са Програмом утрошка средста-
ва Текући трансфери појединц-
има – за младе и Текући транс-
фери непрофитним организа-
цијама – за младе 

 Доношење Стратегије развоја 
омладинске политике Босанско  
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-подрињског кантона Горажде 
2019-2024. 

 Јачање капацитета младих љу-
ди и омладинских удружења 
кроз подршку њиховим пројек-
тним активностима 

 Наставак сарадње са омладин-
ским удружењима и невладин-
им организацијама с циљем ак-
тивизма младих 

 
5. Унапређење провођења акти-

вности у области безбједности 
саобраћаја  

 
 У области безбједности саобра-
ћаја на путевима у Босни и Херцегови-
ни за 2019. годину ће се наставити ра-
дити на обезбјеђивању услова за што 
квалитетније провођење испита за во-
заче моторних возила, испита за доби-
јање лиценце, као и испита за добија-
ње дозволе возач - инструктор моторн-
их возила, те извршити провјера испу-
њавања услова за рад аутошкола. Так-
ође, радиће се на перманентној едука-
цији свих актера  који учествују у обав-
љању послова прописаних Законом о 
основама безбједности саобраћаја на 
путевима у Босни и Херцеговини.  
 

ПРАВОСУЂЕ, УПРАВА 
И РАДНИ ОДНОСИ 

 
Стратешки циљеви у области 

правосуђа, управе и радних односа  
произилазе из стратешког оквира који 
сачињавају Стратегија реформе јавне 
управе у БиХ, Акционог плана за бор-
бу против корупције за период 2016-
2020. година, Акционог плана и Стра-
тегије развоја Босанско-подрињског 
кантона Горажде за период 2016-2020. 
година. Из поменутог стратешког окв- 
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ира произилазе сљедећи стратешки 
циљеви: 
 

1.1. Побољшање ефикасности 
и транспарентности из области пра-
восуђа  
 

Сажетак приоритета у оквиру 
овог стратешког циља односи се на ко-
нтинуирано подузимање активности 
на осигурању услова за квалитетно фу-
нкционисање и изградњу правосудн-
их институција Босанско-подрињског 
кантона Горажде и очување њихових 
темељних вриједности. Континуирано 
ће се подузимати активности на обез-
бјеђењу материјалних средстава за рад 
правосудних институција, у циљу јач-
ања независности, самосталности и 
ефикасности. 
 

Такође ће се пратити надзор си-
стема извршења кривичних санкција у 
циљу осигурања напретка у систему 
извршења кривичних санкција у Фе-
дерацији БиХ и његово усклађивање са 
европским обавезама и стандардима, 
гдје ће се повећати  активности на про-
вођењу алтернативног извршења кри-
вичних санкција путем рада у заједни-
ци, односно рада за опште добро на 
слободи, за што су у предходном пери-
оду створени сви предуслови и обезб-
ијеђена комплетна инфраструктура за 
извршење поменуте санкције.  
 

1.2.  Побољшање ефикасности, 
економичности и транспарентности 
из области јавне управе   
      

Активности у овом стратешком 
циљу састоје се од нормативних посло-
ва  и других послова у оквиру области 
управе, као и инспекцијиског надзора.  
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Задаци ће бити усмјерени на унапре-
ђење систрема јавне управе ради оси-
гурања и заштите јавног интереса, за-
конитог дјеловања и пружања услуга у 
остаривању права грађана и привред-
них субјеката, јер је заједнички циљ из-
градња модерне и према грађанима 
усмјерене јавне управе.   
 

Такође, подузимаће се контину-
иране активности везане за проведбу 
Акционог плана за реформу јавне уп-
раве на секторском нивоу и унутар Бо-
санско-подрињског кантона као и акт-
ивности и мјере путем којих ће се нас-
тојати унаприједити заштита закони-
тости у Босанско-подрињском кантону 
Горажде, као и активности везане за 
Акциони план Владе Босанско- подри-
њског кантона Горажде за борбу прот-
ив корупције 2016-2020. година и Стра-
тегије развоја Босанско-подрињског  
кантона Горажде за период 2016-2020. 
година. 
 

УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ 
 

Стратешки циљеви у области 
унутрашњих односно области полиц-
ијских послова усклађени су и произи-
лазе из развојних, односно стратешких 
документа на нивоу БиХ, ФБиХ и Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а посебно Стратегије развоја Босанско-
подрињског кантона Горажде за пер-
иод 2016-2020. година. 
 
    Стратешки циљеви у области 
унутрашњих односно области поли-
цијских послова  су: 
 

1. Повећати степен правне и ств-
арне сигурности грађана, заш-
тите и поштивања људских   
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права, слобода и достојанства 
свих грађана 

 
Реализација овог стратешког ци-

ља заснива се на  специфичном циљу 
за 2019. годину и то: 
 
1.1.   Већи степен законитости, ефикас- 

ности и етичности у поступању 
упослених, а посебно полицијск-
их службеника при примјени по-
лицијских овлаштења, који ће се  
реализовати кроз: 

1.1.1.  Едукацију државних службеника  
и намјештеника који раде на  
пословима издавања личних до-
кумента и саобраћајних исправа 
у складу са Планом едукације 
државних службеника и намје-
штеника, те едукацију полициј-
ских службеника у области пр-
имјене полицијских овлаштења 
у складу са Планом едукације 
полицијских службеника, уз ис-
товремено осигурање услова да 
сви упослени похађају едукације 
које су организоване од других 
субјеката, а које  могу доприниј-
ети постизању веће законитости 
и професионалности у обавља-
њу послова који су у непосредн-
ој вези са овим циљем. 

1.1.2.   Доношење етичког кодекса за  
            полицијске службенике 
1.1.3. Унутрашње инспекције, ревизије  

и контроле рада полицијских 
службеника  у складу са Планом 
унутрашње контроле који про-
води Јединица за професиона-
лне стандарде и едукацију, те 
праћења законитости поступа-
ња полицијских службеника и 
надзор над  радом организацио-
не јединице која врши послове  
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издавања личних докумената, 
саобраћајних исправа, пријаве и 
одјаве пребивалишта и одређив-
ања јединственог матичног бро-
ја за грађане у складу са Планом 
надзора над радом ове органи-
зационе јединице. 

1.1.4.   Интезивнију сарадњу полициј- 
ских службеника са грађанима 
путем полицијских службеника 
за рад полиције у заједници кр-
оз пројекат “Рад полиције у за-
једици”. 

 
2. Унапређење борбе против св-

их облика криминала, а посеб-
но у области корупције, терор-
изма, злоупотребе опојних др-
ога, трговине људима, малољ-
етничке деликвенције,  крађе,  
са акцентом ма крађу моторн-
их возила те кривичних дјела 
против човјечности и међуна-
родног права 

  
Реализација овог стратешког ци-

ља заснива се на специфичним циље-
вима за 2019.годину  то: 
 
2.1.    Побољшање резултата рада и еф- 

икасности полицијских службен-
ика у борби против свих облика 
кривичних дјела, а нарочито кор-
упције, злоупотребе опојних дро-
га од стране младих,  тероризма, 
трговине људима, крађе моторн-
их возила, који ће се реализовати 
кроз сљедеће активности: 

2.1.1. Унаприједити активности на суз- 
бијању криминала и степена от-
кривености починилаца кривич-
них дјела надоградњом постојећ-
ег видео надзора на кључним мје-
стима у граду и општинама на  
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подручју Кантона и програме ед-
укације најмлађих популација у 
погледу избјегавања ризичних 
понашања, злоупотребе дрога, на-
сиља, употребе оружја и др, што 
ће допринијети да се осигура сиг-
урно окружење у Босанско-под-
рињском кантону Горажде и сма-
њи број нарушавања ЈРМ нароч-
ито у угоститељским објектима и 
мјестима спортских такмичења 

2.1.2. Провођење  активности планира- 
них за 2019.годину Акционим пл-
аном за провођење Стратегије за 
борбу против корупције за 2016-
2020. година, Планом интегрите-
та Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и Управе полиц-
ије и сарадњу са финансијском 
полицијом, надлежним инспекц-
ијским органима и другим поли-
цијским органима на свим ниво-
има власти у БиХ 

2.1.3. Едукација младих у вези са спре- 
чавањем злоупотребе опојних др-
ога од стране младих кроз прово-
ђење пројекта “Живот без дроге”, 
којим ће бити обухаваћена сва дј-
еца из основних и средњих шко-
ла са подручја Кантона, те прово-
ђење и учешће у другим јавним 
кампањама које имају за циљ сп-
речавање злоупотребе опојних 
дрога. 

2.1.4. Провођење активности планира- 
них за 2019.годину Акционим пл-
аном Федералне Управе полиц-
ије у борби против тероризма, 
Акционим планом Управе поли-
ције и Меморандумом о сарадњи 
у борби против тероризма потп-
исаног са Федералном управом 
полиције 
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2.1.5. Провођење активности из надле- 

жности Управе полиције предви-
ђених за 2019. годину  Акционим 
планом супротстављања тргови-
ни људима у БиХ за период 2016-
2019. година 

2.1.6. Формирање оперативних тимова  
за рад на спречавању и открива-
њу кривичних дјела крађе мотор-
них возила, сачињавања посебн-
их  планова рада и анализа стања 
у овој области уз укључивање по-
лицијских службеника Јединице 
за подршку и полицијских служ-
беника који раде на пословима 
контроле саобраћаја 

2.1.7. Проактивно дјеловање полициј- 
ских службеника, сачињавање ан-
алитичких извјештаја из области 
свих врста кривичних дјела и пој-
ачан оперативни рад полицијск-
их службеника у складу са опера-
тивним плановима из области св-
их врста кривичних дјела, укљу-
чујући и нелегалну продају акци-
зних роба и обавјештавање надл-
ежних органа у вези са тим 

2.1.8.  Сарадњу са надлежним тужила- 
штвима, судовима и другим по-
лицијским органима 

2.1.9. Материјално-техничко опремање  
Сектора криминалистичке поли-
ције, односно полицијских служ-
беника у Сектору криминалисти-
чке полиције 

2.1.10. Едукација полицијских службе- 
ника у области откривања и пре-
венције свих облика кривичних 
дјела у складу  са Планом едука-
ције полицијских службеника и 
учешћем полицијских службени-
ка у едукацијама организованим 
од стране других организација 
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2.2. Допринос процесуирању предме- 
та ратних злочина, који ће се реа-
лизовати кроз: 

     
2.2.1.  Прикупљање криминалистичко- 

обавјештајних информација о 
почињеним кривичним дјелима 
ратног злочина на подручју Ка-
нтона и шире и достављање на-
длежном тужилаштву.  

 
2.3.    Имплементација Закона о заш- 

тити и поступању са дјецом и  
малољетницима у кривичном 
поступку ФБиХ, што ће се реа-
лизовати кроз: 

     
2.3.1.  Провођење едукативних програ- 

ма за младе у основним и средњ-
им школама на подручју Канто-
на, који ће обухватити и настав-
но особље (професоре, педагоге 
и психологе) у сарадњи са одг-
ојно-образовним институцијама 

2.3.2.  Едукација полицијских службе- 
ника у вези са Законом о зашти-
ти и поступању са дјецом и мал-
ољетницима у кривичном пост-
упку ФБиХ 

2.3.3.  Едукација полицијских службе- 
ника у вези са  изрицањем мјере 
полицијско упозорење 

2.3.4.  Провођење едукативних програ- 
ма у вези са проблемима вршња-
чког насиља у сарадњи са основ-
ним и средњим школама на под-
ручју Кантона 

  
3. Повећање сигурности саобраћ-

аја на цестама 
  

Реализација овог стратешког ци-
ља заснива се на специфичним циље-
вима за 2019. годину и то: 
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3.1.   Већи степен поштивања саобра- 

ћајних прописа од стране  учесн-
ика у саобраћају са акцентом на 
смањење броја повријеђених и 
погинулих лица у саобраћајним 
несрећама, који ће се реализовати 
кроз: 

 

3.1.1. Повећање сигурности саобраћаја  
на цестама надоградњом постоје-
ћег видео надзора на кључним 
мјестима у граду и општинама на 
подручју Кантона, проширење 
радарског система на саобраћајн-
ицама и унапређење система ко-
нтроле и регулисања саобраћаја  
са циљем да се смањи број саоб-
раћајних незгода и њихових пос-
љедица (смртно страдалих, теже 
и лакше повријеђених лица) 

3.1.2. Појачан надзор над свим учесни- 
цима у саобраћају, на мјестима на 
којима је забиљежено учестало кр-
шење саобраћајних прописа у ск-
ладу са плановима рада појачаног 
надзора. 

3.1.3. Учешће и провођење едукација  
дјеце у свим основним школама 
на подручју Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у сарадњи са 
одгојно-образовним институцијама 

   
3.2.   Допринијети заштити цеста од  

даљњег пропадања и већој заш-
тити учесника саобраћаја, који 
ће се  реализовати путем: 

 

3.2.1. Иницирања појачаних контрола  
теретних возила на којима  терет 
прелази прописану тежину или 
није довољно осигуран у складу 
са плановима појачаног надзора, 
са ЈП Цесте Федерације БиХ и Ка-
нтоналном Дирекцијом цеста 

3.2.2.  Достављање иницијатива за отк- 
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лањање уочених недостатака на 
цестама надлежним органима 

    
3.3.   Повећање степена ефикасности  

стручности полицијских служ-
беника, који ће се релизовати 
путем: 

 

3.3.1.  Едукација полицијских службен- 
ика у области контроле саобра-
ћаја у складу са Планом едукац-
ије полицијских службеника, са 
посебним акцентом на едукацију 
у вези са вршењем активности 
на превенцији саобраћајних пре-
кршаја, односно саобраћајних 
несрећа 

3.3.2. Материјално-техничко опремање  
полицијских службеника и  орга-
низационих јединица надлежних 
за обављање послова контроле и 
регулисања саобраћаја  

  
4. Побољшање стања у области  

јавног реда и мира, набављања 
и држања оружја и муниције 

 
Реализација овог стратешког ци-

ља заснива се на специфичним циљ-
евима за 2019. Годину, и то:                           
 
4.1.  Побољшање резултата рада у об- 

ласти  јавног реда и мира, који ће 
се реализовати кроз активности: 

 
4.1.1. Планирање и реализација мјера  

и активности у вези са ванредним 
и посебним осигурањем личнос-
ти и објеката у складу са сигурно-
сним процјенама и Планом осигу-
рања личности и објеката, као и 
учешће у планирању и реализац-
ији мјера и активности у осигу-
рању јавних скупова, нарочито у 
вријеме одржавања фестивала 
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4.1.2. Праћење стања у области насиља  

у породици  и сарадња са Центр-
ом за социјални рад 

4.1.3. Спречавање просјачења у складу  
са посебним планом о сузбијању 
просјачења и сарадњом са надле-
жним институцијама 

 4.1.4. Документовање случајева кори- 
          штења јавне површине без одоб- 
          рења надлежног органа и случај- 
          ева нелегалне продаје и обавјеш- 
          тавање надлежних органа  
 
4.2. Смањење броја нелегалног држа- 

ња и ношења оружја и муниције, 
који ће се  реализовати путем: 

 

4.2.1. Имплементације Закона о набав- 
љању, држању и ношењу оружја 
и муниције, што подразумијева 
прије свега превнтивни, али и  
репресивни рад полицијских слу-
жбеника на терену 

4.2.2. Провођење јавних кампања у ко- 
јима би се грађанство упознало 
са опасностима нелегалног посје-
довања оружја 

 
4.3. Материјално-техничко опремање  

полицијских службеника и орга-
низационих јединица надлежних 
за јавни ред и мир, који ће се  реа-
лизовати путем: 

 

4.3.1. Набавке опреме за полицијске  
          службенике у Управи полиције 
4.3.2. Набавке материјално-техничких  

средстава за потребе Управе по-
лиције 

         
5. Унапређење правног оквира 

рада који ће се у 2019. години 
реализовати кроз доношење 
одговарајућих прописа 
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6. Осигурати правилно планира- 
ње и трошење буџетских сред-
става у Министарству и Упра-
ви полиције те правилно изв-
ршавање прописа из области 
заштите од пожара, матичних 
књига и агенција за заштиту 
људи имовине од стране прав-
них лица и органа који их пр-
имјењују 

 
Реализација овог стратешког ци-

ља заснива се на специфичним циље-
вима за 2019. годину и то: 
 
6.1.   Реално планирање буџета Мини-  

старства и Управе полиције, који 
ће се реализовати кроз слиједеће 
активности: 

6.1.1. Анализа и утврђивање финан- 
 сијских потреба Министарства и  
Управе полиције  

6.1.2. Сачињавање нацрта буџета Мин- 
истарства и Управе полиције у 
складу са потребама и упутстви-
ма Министарства за финансије 

6.1.3. Сачињавање мјесечних оператив- 
них планова и праћење изврше-
ња буџета 

6.2.    Већи степен дисциплине у извр- 
шавању обавеза прописаних про-
писима из области заштите од 
пожара, матичних књига и аген-
ција за заштиту људи и имовине 
од стране правних лица и органа 
који примјењују ове прописе, што 
ће се реализовати кроз: 

6.2.1. Инспекцијски надзор у наведен- 
им областима у складу са надле-
жностима Министарства 

6.2.2. Едукацију инспектора 
6.2.3. Едукације матичара и других  

службених лица која раде на по-
словима вођења матичних књига 
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УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ 

 
1.1.  Успостава јединственог просто- 
        рног информационог система 
 

Јединствени просторни инфо-
рмациони систем се успоставља и одр-
жава с циљем прикупљања, рационал-
ног кориштења и обраде података од 
значаја за планирање, уређење, кори-
штење и заштиту простора. Основа и 
обавеза развоја информационог систе-
ма (ГИС-а - географски информацио-
ни систем), у области просторног уре-
ђења и планирања у Босанско-подри-
њском кантону Горажде произилазе из  
Закона о просторном уређењу и гра-
ђењу Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
7/13 и 16/13) и федералне „Уредбе о 
садржају и носиоцима јединственог 
информационог система, методологи-
ја прикупљања и обраде података те 
јединствени обрасци на којима се воде 
евиденције“ („Службене новине ФБиХ“, 
број: 33/07 и 84/10). Да би се испуниле 
обавезе из поменуте Уредбе, потребно 
је развијати јединствени информаци-
они систем централне базе података о 
простору на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде, успостави-
ти координирану сарадњу свих нивоа 
власти (општински, кантонални, фе-
дерални) по питању транспарентног 
рада и размјене геореференцираних 
просторних података у циљу донош-
ења квалитетних ГИС рјешења из по-
јединих области рада. 
 

Циљеви успоставе јединственог 
просторног информационог система 
су: 
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 интерактивна размјена инфор-
мација, ефикасније претражи-
вање и анализа база података 

 
 повећање продуктивности и еф-

икасности у процесу просторн-
ог планирања уз смањење тро-
шкова координације и комуни-
кације међу секторским субјект-
има 

 
 унапређење општег квалитета 

процеса планирања и уређења 
простора 

 
 повећање могућности анализе 

те мониторинга утицаја на цје-
локупном простору кориштењ-
ем актуелних информација о 
привреди, енергетици, саобра-
ћају и осталим гранама 
 

 рационализација и оптимализа-
ција броја административних 
службеника, односно попуњав-
ање служби стручним кадрови-
ма за рад у ГИС-у 

 
 транспарентно управљање про-

цесима развоја Босанско-подри-
њског кантона Горажде 

 
1.2. Побољшање енергетске ефикас- 
       ности грађевина 
 

Енергетска ефикасност подра-
зумијева низ мјера које се проводе како 
би се на што бољи начин искоришта-
вала енергија и то тако да се користи 
што мање енергије за исти ефекат, да 
се смањи негативан утицај на животну 
средину и ублаже климатске промјене, 
те да се у зградарству постигне што 
боља удобност простора у којем се ен-
ергија користи. Поједностављено, ене- 
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ргетска ефикасност значи употријеби-
ти мању количину енергије (енергена-
та) за обављање истог посла (гријање 
или хлађење простора, расвјету, прои-
зводњу разних производа и др.) 
 

Увођењем мјера енергетске еф-
икасности у зграде и објекте смањује 
се непотребно расипање и прекомјер-
ну потрошњу енергије чиме корисни-
ци зграда или објеката остварују дире-
ктне финанцијске уштеде и побољша-
ње квалитете боравка у истима. Осим 
уштеде енергије, мјере енергетске еф-
икасности ће побољшати животни ст-
андард људи који живе или раде у зг-
ради или објекту а такође придоније-
ти заштити околине кроз смањивање 
емисије стакленичких гасова, укључу-
јући и ЦО2. Искуства развијених зем-
аља у савременој енергетској полити-
ци показују да је рационално коришт-
ење и управљање енергијом основна 
претпоставка одрживог развитка. 
 

У Федерацији БиХ  од 2009. год-
ине, кроз секундарну легислативу до-
несену од стране Федералног минис-
тарства просторног уређења, на снази 
су стандарди које је неопходно пошто-
вати приликом изградње нових објека-
та и значајне реконструкције постоје-
ћих. Исти су дефинисани кроз Прави-
лник о техничким захтјевима за топло-
тну заштиту објеката и рационалну 
употребу енергије, и дају минималне 
техничке, односно енергетске параме-
тре, које је потребно достићи у објект-
има. 
 

Смањење енергетске потрошње 
и елиминисање губитака енергије су 
међу главним развојним циљевима ЕУ, 
а на  те принципе обавезала се и БиХ.  
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Од укупне потрошње енергије 

у БиХ, сектор зградарства учествује са 
око 55%. Поред тога, наши објекти су 
енергетски неефикасни те је технички 
потенцијал за повећање енергетске еф-
икасности унутар истих значајан. Ене-
ргетска ефикасност и одржива градња 
данас, у савременој енергетици заузи-
мају све значајније мјесто, те је потреба 
за системским организираним дјелова-
њем и едукацијом на том подручју у 
БиХ све израженија 
 

Стратешки циљ је да кроз зако-
нску регулативу, израду енергетских 
аудита, увођење софтвера за система-
тско праћење потрошње енергије, под-
ршку пројектима реконструкције гра-
ђевина у сврху унапријеђења њихове 
енергетске ефикасности и промоцију 
енергетски ефикасне градње постигне 
примјену стандарда рационалног кор-
иштења и управљања енергијом а ти-
ме и њено смањено кориштење, већи 
квалитет кориштења грађевина, смањ-
ење утицаја на околину и продужава-
ње вијека трајања зграда. 
 
1.3. Јачање стамбене политике 
 

Обзиром да се ради о проблем-
има из надлежности рада Кантоналн-
ог стамбеног фонда Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде који функцион-
ише као једна од организационих јед-
иница у Министарству за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не, само по себи се намеће да је јачање 
стамбене политике у свим њеним сег-
ментима  стратешки циљ у раду у обл-
асти стамбене политике у 2019. Годи-
ни.  
 

Овај циљ се планира испунити  

http://sh.wikipedia.org/wiki/Energija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Grijanje
http://sh.wikipedia.org/wiki/Hla%C4%91enje
http://www.energis.ba/?lang=bh&n1=&n2=&n3=&c=632
http://www.energis.ba/?lang=bh&n1=&n2=&n3=&c=632
http://www.energis.ba/?lang=bh&n1=&n2=&n3=&c=632
http://www.energis.ba/?lang=bh&n1=&n2=&n3=&c=632
http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
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реализацијом одређених програма ко-
ји се прије свега односе на:  
 

1. стварање алтернативних могућ-
ности за задовољавање стамбе-
них потреба 

 
2. увођење праксе рјешавања ста-

мбеног питања путем непрофи-
тно-социјалног становања за 
популацију која то не може обе-
збиједити по тржишним усло-
вима, кроз издвајање одређеног 
броја стамбених јединица са ко-
јима располаже Босанско-подр-
ињски кантон Горажде за те на-
мјене 

 
3. изградња нових и уређење већ 

изграђених стамбених јединица 
у друштвеном власништву и  

 
4. унапређење стања и области 

колективног становања, регули-
сање стамбених  односа на нач-
ин да се већ постојећи прописи, 
а посебно Закон о одржавању 
заједничких дијелова зграда и 
управљању зградана ускладе са 
новим законским рјешењима на 
вишем нивоу (Законом о ствар-
ним правима) 

 
1.4.    Унапређење квалитета околине  

кроз приближавање европским 
стандардима у овој области  

 
У циљу заштите околине и см-

ањења загађивача, у овој области ће се 
проводити активности у складу са Зак-
оном о заштити околине (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 5/05, 11/10, 8/11), фед-
ералним прописима и међународним 
конвенцијама. Овим законом уређује  
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се: управљање, заштита и унапређење 
околине, одређују мјере и управљања 
природним ресурсима, мјере и посту-
пци заштите од штетних утицаја дјела-
тности по околину, учешће јавности у 
активностима заштите околине,  фин-
ансирање заштите и њено унапређење 
и организација вршења послова зашт-
ите и унапређења околине за Босанс-
ко-подрињски кантон Горажде. 
 

Основна функција је креирање 
услова за одрживо кориштење приро-
дних ресурса, унапређење управљања 
околином и спречавање њеног онечи-
шћавања кроз промјене законског, уп-
рављачког, финансијског и институц-
ионалног оквира, те његове интегра-
ције у друге секторе попут туризма, 
енергетике, индустрије, пољопривре-
де, шумарства, саобраћаја и слично. 
Тиме ће се створити потребни предус-
лови за спречавање, надзор и поступа-
ње у правцу смањења загађења зрака, 
тла и воде, рационално кориштење 
природних извора и енергије на нај-
повољнији начин за околину. 
 

Стратешки циљ је унапређење 
квалитета околине кроз приближава-
ње европским стандардима у овој обл-
асти. Очекивани резултати су унапре-
ђење система праћења квалитета окол-
ине и усклађивање законске регулати-
ве са федералним прописима. Реали-
зација већине планираних активности 
је условљена осигурањем средстава из 
Буџета Кантона, виших нивоима вла-
сти и фондова ЕУ.  
 

Планиране активности овог ст-
ратешког циља треба ускладити са: 
Приоритетним циљем 1. (Осигурати 
ефикасну успоставу и инструменте  
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имплементације мјера заштите околи-
не и очувања природе) у оквиру Стра-
тешког циља 3. (Осигурати одрживо 
управљање околином и природним 
ресурсима те јачати комуналне инф-
раструктурне капацитете у Кантону) 
Стратегије развоја Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за период 2016-
2020. година; Акционим планом за пр-
оведбу Стратешког циља 1. Успоста-
вити погодно привредно окружење и 
динамичну привреду, засновану на 
природним ресурсима и пословној тр-
адицији из Стратегије развоја кантона 
2016-2020. година; Акционим планом 
КЕАП-а Босанско-подрињског канто-
на Горажде за период 2016-2022. годи-
на; Мјерама из Плана управљања отп-
адом Босанско-подрињског кантона 
Горажде  за период 2013-2018. година, 
као и њихову интеграцију у друге сек-
торе (туризам, енергетика, индустрија, 
пољопривреда, шумарство, саобраћај, 
кадровско јачање, као и подизање јав-
не свијести и промовирање заштите 
околине). 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА И МОНИТОРИНГ 
 

У дијелу Циљева и политике 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2019. годину, у којем су циљеви 
разрађени по облатима односно мини-
старствима, видљива је надлежност по-
јединих министарстава за реализацију 
одређених циљева. 
 

Без обзира на чињеницу да су 
циљеви дефинисани и у надлежности 
појединих министарстава, гледајући у 
цјелини и остварење циљева и поли-
тика Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2019. годину неће бити мо-
гуће без координације, сарадње и заје- 
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дничког анганжмана свих институција 
и појединаца у органима законодавне 
и извршне власти Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 

Стално праћење активности и 
финансијских токова кроз редовно из-
вјештавање Владе и Скупштине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде доп-
ринијеће стварању јасне слике, која се 
односи на потребе грађана Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Праћење реализације Циљева и 
политике Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2019. годину биће конт-
инуирано и кроз планирани монитор-
инг. Мониторинг ће осигурати праће-
ње свих програма, пројеката, мјера, 
циљева као и правовремено и потпуно 
информисање Владе и Скупштине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
пословне, академске, цивилне и поли-
тичке заједнице. 
 

ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА  
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЧИЈЕ  

ЋЕ ПРОВОЂЕЊЕ ОМОГУЋИТИ 
СТВАРАЊЕ ПРЕТПОСТАВКИ  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА  
И ПОЛИТИКА УТВРЂЕНИХ  

ОВИМ ДОКУМЕНТОМ 
 

Као што је напријед наведено, 
од 2017. године забиљежен је пораст 
свих порезних прихода те се та тенде-
нција очекује и у наредним годинама 
уз предуслов да се наставе или запо-
чну одеђене мјере које еконмске и фи-
скалне политике као и одређене мјере 
у циљу унапређења рада институција 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. Прије 2017. године, а посебно нак-
он објављивања резутата пописа, дош- 
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ло је до значајног смањења прихода и 
то искључиво прихода од индиректн-
их пореза који су доминантни и пред-
стављају најзначајније приходе за Бу-
џет Босанско-подрињског кантона Го-
ражде те, ни уз сва повећања након 
2017. године, укупни приходи нису 
достигли остварење какво је било пр-
ије умањења.  
 

Дакле, да би се анулирало то 
смањење прихода Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, Влада Кантона 
као и сви буџетски корисници обавез-
ни су подузети читав низ мјера како 
би се постигла финансијска стабилно-
ст те како би се унаприједио рад инс-
титуција, што ће све за посљедицу им-
ати побољшање услова за живот и по-
словање на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

Те мјере ће бити подузете како 
на приходовној, тако и на расходовној 
страни Буџета, а исте укључују: 
 
 Подузимање одговарајућих акт-

ивности у циљу повећања при-
хода од пореза на имовину и 
спречавање евазије истих. Сара-
дња и координација између Ка-
нтона, општина у саставу Кант-
она и Пореске управе Федера-
ције БиХ се мора значајно унап-
риједити.  

 Закључивање уговора са посло-
вним банкама о кредитирању 
привредних активности на по-
дручју Кантона на начин да Ка-
нтон депонује одређена средс-
тва с циљем креирања фонда у 
пословној банци уз обавезу бан-
ке да одвоји властита средства у 
што већем износу за увећање  
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фонда, те да се на тај начин об-
езбиједе додатна средства која 
ће бити пласирана под повољ-
нијим условима привредним су-
бјектима на подручју Кантона. 
На тај начин ће се обезбиједити 
додатна средства те утјецати на 
повећање привредних активно-
сти и јавне потрошње, што је 
неопходно с обзиром на пад пр-
ихода од индиректних пореза, 
те немогућност додатног кред-
итног задужења Кантона. 

 Подузмање свих потребних мје-
ра и активности како би се при-
ликом израде новог Закона о 
припадности јавних прихода у 
Федерацији Босне и Херцегови-
не прихватили приједлози Ми-
нистарства за финансије Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде те аргументација из анали-
тичких докумената које је при-
премило то Министарство, а све 
како би се на начин да ће се Бо-
санско-подрињски кантон Гор-
ажде позиционирао на адекват-
ан начин  

 Активније учешће свих структ-
ура власти у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде заједни-
чком лобирању на нивоу Феде-
рације БиХ како би се у циљу 
фискалног изравнања Босанско 
-подрињском кантону Горажде 
у виду трансфера – гранта, доз-
начила потребна средства, одн-
осно како би се ради уравноте-
жења новчаног тока један дио 
тих средстава за 2019. годину са 
Федералног нивоа власти рани-
је дозначио Босанско-подрињс-
ком кантону Горажде. 

 Јасно дефинисање приоритета  
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приликом додјеле подстицаја за 
привредне активности са посеб-
ним акцентом на додјелу истих 
превасходно субјектима који су 
регистровани за обављање при-
вредних дјелатности, а који ће 
упослити нове раднике, што ће 
довести до повећања броја зап-
ослених, а тиме и повећања уп-
лате пореза и доприноса 

 Ригорознијом контролом пров-
ођења поступка увођења корис-
ника у право по основу социјал-
не заштите, ревизијом и врше-
њем инспекцијског надзора по-
стојећих рјешења, односно соц-
ијалних давања могуће је сприј-
ечити увођење те извести из пр-
ава оне који већ остварују при-
мања по овом основу, а којима 
ова давања нису неопходна и 
који нису и не требају бити ув-
едени у право на одређени обл-
ик социјалне заштите 

 Ригорознијом контролом одно-
сно провјером испуњавања усл-
ова по постојећим рјешењима 
за остваривање додатака на пл-
ату, те накнада које немају кар-
актер плате, а посебно накнаде 
за превоз на и са посла могуће 
је остварити додатне уштеде 

 Интензивирањем активности 
на наплати потраживања те по-
дузимање законом предвиђен-
их мјера у случају неиспуњава-
ња уговорених обавеза 

 Провођење поступка јавних на-
бавки у складу са Законом о јав-
ним набавкама Босне и Херце-
говине, односно на начин да се 
постигне повољнија цијена и на 
тај начин остваре уштеде у Бу-
џету Кантона 
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 Увођењем боље контроле потр-
ошње материјала и ситног инв-
ентара те одговорнијег управљ-
ања свим материјалним трошк-
овима, те у том циљу започети 
и пројекат информатизације 
рада органа управе у Кантону 

 Бољом контролом стварног ко-
риштења услуга превоза учени-
ка од стране школа те превоза 
борачких популација могуће је 
направити уштеде на трошко-
вима превоза 

 Смањење расхода за набавку ст-
алних средстава  

 Смањење трансфера приликом 
којих средства одлазе из Канто-
на, то јест, трансфера који нем-
ају утицаја на повећање потро-
шње у Кантону 

 Смањење текућих трансфера 
непрофитним организацијама 
за најмање 20% из разлога што 
ови трансфери немају ефекта 
на повећање запослености те 
самим тим ни прихода по осно-
ву пореза и доприноса 

 Интензивирањем активности 
око евидентирања и укњижава-
ња цјелокупне имовине Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде и у дру-
гим државама 

 Контрола упошљавања код бу-
џетских корисника мора бити 
појачана те свако ново упошља-
вање мора бити оправдано и 
добро образложено те одобрено 
једино у случају немогућности 
попуне тог радног мјеста премј-
ештајем постојећих упосленика. 
Осим тога, потребно је изврши-
ти провјере код свих буџетских  
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корисника у смислу да ли одре-
ђени упосленици испуњавају 
услове за пензионисање те у 
том случају исте без одлагања 
пензионисати 

 Преиспитивање рада комисија 
и накнада које се исплаћују за 
њихов рад, те предвидјети да 
све комисије које своје октивно-
сти обављају у току радног вре-
мена јер се у том случају комис-
ије не плаћају, а у исто вријеме 
се повећава радни ангажман уп-
осленика 

 
Наведене мјере, уколико буду 

без одлагања проведене, ће унаприје-
дити рад значајног броја институција, 
односно значајног броја буџетских ко-
рисника те могу у значајној мјери пом-
оћи у стварању претпоставки за прово-
ђење циљева и политика Кантона, али 
и унаприједити рад значајног броја 
институција, односно значајног броја 
буџетских корисника. 
 
Број:01-05-349/19        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
12.06.2019.године        С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е               Едита Велић,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 чланом 5. Одлуке о 
начину расподјеле становима у власн-
иштву Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
6/10), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 1. ванредној сједни-
ци, одржаној дана 03.06.2019. године,  
д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о додјели поткровног стана у 

Горажду на привремено кориштење 
Куловић Елдину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком, а у циљу обезб-

јеђења услова становања, Куловић Ел-
дина ЛК број: 1А0К009АЈ, издата од 
МУП-а Босанско-подрињског кантона 
Горажде ЈМБГ: 2909990131541, тренут-
но без условног смјештаја, додјељује у 
закуп  стан површине 41,00 м2у ул. М. 
Тита 21/10  у Горажду. 
 

Члан 2. 
 
 Стан из члана 1. ове Одлуке до-
дјељује се под закуп уз мјесечни закуп 
од 57,79 КМ, а све у складу са чланом 5. 
Одлуке о начину располагања станов-
има у власништву Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” бр. 6/10).  
 

Члан 3. 
 
 Корисник се обавезује да ће се 
према стану и опреми која припада ст-
ану односити маниром доброг домаћ-
ина, да ће редовно измиривати све об-
авезе које произилазе из кориштења 
стана (закупнина, режије, одржавање 
заједничких дијелова зграде и сл.),  као 
и да ће поштивати одредбе о кућном 
реду објекта у коме се стан налази. 
 

Члан 4. 
 
 Босанско-подрињски кантон Го-
ражде као власник стана, ако се за то 
укаже потреба, задржава право да пут- 
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ем овлаштених лица изврши провјеру  
начина кориштења стана и опреме 
која припада стану. 
 Ако се приликом провјере из 
претходног става  утврди да корисник 
не извршава све обавезе из члана 3. ове 
Одлуке, власник има право ставити ван 
снаге ову Одлуку, раскинути уговор о 
закупу стана  а од корисника тражити 
да у року од 30 дана ослободи стан од  
људи и ствари. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-23-668/19                   П Р Е М И Ј Е Р 
03.06.2019.године                 Аида Обућа,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 45. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2019. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 3/19), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 7. ре-
довној сједници, одржаној дана 11.06. 
2019.године, д о н о с и:  
 
 

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

за привреду Босанско- подрињског 
кантона Горажде за подршку развоју 

непрофитних организација  
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Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2019.годину  

на економском коду  614300 
 - Текући трансфери непрофитним 

организацијама 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва Министарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за по-
дршку развоју непрофитних организа-
ција Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2019. годину на економском 
коду 614300 - Текући трансфери неп-
рофитним организацијама, у износу 
од 15.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду  и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави  у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–14-713/19                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.06.2019.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

.............................. 
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На основу члана 45. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2019. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 3/19), а у  
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складу са одредбама Закона о буџети-
ма Федерације БиХ, („Службене нови-
не ФБиХ“, број: 19/06), Закона о систе-
му државне помоћи у Босни и Херцег-
овини („Службени гласник БиХ“, број: 
10/12) и на основу Стратегије развоја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за период (2016-2020), („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 4/16), Министарство за 
привреду Босанско-подрињског кант-
она Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за привреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде са економског кода 
614300- Текући трансфери 

непрофитним организацијама 
 
1. НАЗИВ ПРОГАМА: 
 

Назив програма утрошка сред-
става Министарства за привреду је 
„Подршка  развоју непрофитних орга-
низација  Босанско-подрињског канто-
на Горажде“ за 2019.годину са економ-
ског кода 614300 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:           
01.01.2019 - 31.12.2019.  
 
Буџетска позиција:  Текући трансфери  
               непрофитним организацијама 
 
Економски код:                      614 300  
 
Укупна вриједност Програма:    
                                                       15.000 КМ 
 
Одговорно лице: мр.сц.Менсад Арнаут 
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Позиција одговорног лица:  Министар 
 
Контакт лице за Програм: 
                 Мелида Хаџиомеровић 
 
Контакт-телефон:         +387-38-228-640  
 
Контакт е-маил:  
         melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba                                                              
 
Интернет:         www.mp.bplg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 
 Сагласност на Програм, у скла-
ду са чланом 45. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2019. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:3/19), дала је Влада Бо-
санско подрињског кантона Горажде, 
Одлуком број: 03-14-713/19 од 11.06. 
2019. године.  
 
 
2. СВРХА  И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма  
 

Програм утрошка средстава  је 
проведбени акт Министарства за при-
вреду који осигурава да се планирана 
средства из Буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде користе на тран-
спарентан, специфичан, мјерљив нач-
ин у временски одређеном периоду са 
намјером/сврхом да се подстакне еко-
номски развој, развој стратешких еко-
номских дјелатности, унапређење изв-
оза и запошљавање на начин који доп-
риноси повећању нивоа животног ста-
ндарда и запослености на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
као и јачање капацитета Удружења по- 

mailto:melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bplg.gov.ba/
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слодаваца, Привредне и Обртничке                               
коморе на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. Пружање подр-
шке обезбиједиће се давањем поједин-
ачне државне помоћи с циљем подрш-
ке у раду, побољшању услова за рад 
Удружења послодаваца, Привредне и 
Обртничке коморе на подручју Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. Да-
вање државне помоћи обезбиједиће се 
кроз суфинансирање захтјева, на нач-
ин како је то прописано програмом за 
одређене намјенске активности.   
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм подршке развоју неп-
рофитних организација Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2019. год-
ину са економског кода 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де дефинише битне елементе за доби-
јање сагласности за Програм од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, тако што ће се пружањем по-
дршке обезбједити давање појединач-
не државне помоћи с циљем подршке 
у раду, односно побољшању услова за 
рад ових организација. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је пруж-
ање подршке, како би се појачали ка-
пацитети у удружењима, коморама - 
непрофитним организацијама у циљу 
бољег и квалитетнијег пружања подр-
шке привредним субјектима, обртниц- 
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има и подузетницима кроз унапређе-
ње и боље заступање интереса чланова 
комора, односно рада непрофитних 
организација на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде и обез-
бјеђењу трипартитног дјалога између 
Владе, синдиката и послодаваца на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде, сходно Стратегији развоја 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде 2016-2020. („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“ 
број 4/16), тачки 133, која, између оста-
лог, обрађује и пословна удружења 
која пружају услуге везане за подршку 
пословним субјектима,  а односе се на 
три пословна удружења са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, која се овим Програмом подршке 
суфинансирају. 
 
3.2.  Посебни/специфични циљеви  
        Програма 
 
Програм не садржи посебне циљеве.  
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма дефинисана су Буџетом 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 3/19) на економском ко-
ду 614 300 – Текући трансфери непро-
фитним организацијама у износу од  
15.000 КМ. Средства са овог кода биће 
додијељена Удружењу послодаваца, 
Привредној и Обртничкој комори Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
немогу прећи износ од 5.000 КМ.  
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5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови и посебни услови 
 
 Расподјела средстава се врши 
додјелом државне помоћи непрофит-
ним организацијама која може бити 
додијељена једном или више пута у ск-
ладу са одредбама овог Програма. 
 
 Расподјела средстава вршиће се 
на основу одобрених захтјева у складу 
са одредбама овог Програма. Коначне 
одлуке о додјели државне помоћи кор-
иснику или корисницима средстава из 
овог Програма доноси Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде. Након 
прихватања приједлога одлуке о одоб-
равању захтјева за исплатом средстава 
од стране Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, захтјев је одобрен и 
Министарство за привреду доставља 
захтјев за плаћање Министарству за                         
финансије. Прије достављања захтјева 
Министарству за финансије, министар 
за привреду закључује уговор о кори-
штењу  средстава са представницима 
непрофитних организација. 
 
Општи услови за расподјелу средстава 
 
 У имплементацији Програма 
примјењиваће се рестриктивне проце-
дуре које омогућавају равноправно уч-
ествовање у програму коморама – уд-
ружењима која кумулативно испуња-
вају сљедеће опште услове: 
 

1. да су регистрована сходно одр-
едбама Закона о удружењима и 
фондацијама, Закона о привре-
дним коморама ФБиХ и Закона 
о обрту ФБиХ; 
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2. да имају регистрацију на про-
стору Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде,  

3. да обављају дјелатност на прос-
тору Босанско-подрињског кан-
тона Горажде,  

4. да се не налазе у процесу стеча-
ја или ликвидације или блокаде 
рачуна, 

5. да немају неизмирених обавеза 
за порезе и доприносе, осим об-
авеза за које су обухваћене угов-
ором о репрограмирању обаве-
за, 

6. да су регистрована минимално 
2 године од дана подношења 
апликације за учествовање у    
Програму, 

7. да су доставили извјештај о ут-
рошку средстава из протекле 
године (уколико су добијали  
средства). 

 
По овом Програму неће бити 

расписан јавни позив за додјелу сред-
става, већ ће апликанти своје аплика-
ције достављати након што добију за-
хтјев од Министарства за привреду  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за достављање апликације. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су Удру-
жење послодаваца, Привредна и Обрт-
ничка комора Босанско-подрињског 
кантона Горажде, као и привредни су-
бјекти, обртници, подузетници и пос-
лодаваци са подручја Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
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7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење Програма надле-

жни су запослени у Министарству за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Програм не захтијева ан-
гажовање додатних радника на прово-
ђењу Програма. 
 

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу са Одлуком о додјели средстава  
и у складу са одредбама овог Програ-
ма. У циљу  осигурања процјене  резу-
лтата, одабрани корисници су дужни 
након  утрошка  одобрених средстава  
доставити Министарству за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де извјештај о проведеним активности-
ма које су одобрене за финансирање 
из Програма.    
 

Надзор реализације Програма 
врши Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајан заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Мин-
истарство за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде предлаже 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доношење одлуке о поврату 
додијељене државне помоћи или преу-
смјеравању у складу са одредбама Пр-
ограма.   
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА  
 

Реализацијом Програма се оче- 

19. јун/липањ 2019. 
 
 
кује остваривање конкретних резулта-
та од стране апликаната којима су од-
обрена средства у виду ефикаснијег 
пословања, проширења и побољшања 
квалитета услуга према члановима Уд-
ружења послодаваца, Привредне и 
Обртничке коморе, побољшање услу-
га у виду организовања разних едука-
ција привредника-обртника, учешће-
представљање Босанско-подрињског 
кантона Горажде на сајмовима.  

 
              У циљу осигурања процјене 
резултата Програма, одабрани  корис-
ници  који су добили подршку,  дужни 
су, након утрошка одобрених средста-
ва, доставити Министарству за привр-
еду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде извјештај о проведеним  активн-
остима које су одобрене за финанси-
рање из Програма. Форма и садржај  
извјештаја о утрошку средстава ће  би-
ти достављени свим корисницима ср-
едстава, који ће уз прилоге у виду ра-
чуна, уплатница, извода из банака, уг-
овора бити достављени Министарству 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ     

РАСХОДА И РИЗИКА    
 

Непредвиђени расходи за Про-
грамом предвиђене активности могу 
се појавити само као резултат промје-
на унутар интерне структуре самог 
Програма, али не и довести до повећа-
ња укупних непредвиђених  расхода 
Програма. Како би се смањили ризи-
ци у процесу имплементације Програ-
ма, уведене су и новине у процесу се-
лекције и мониторигу активности које 
су подржане у оквиру овог Програма.  



19. јун/липањ 2019. 
 
 
Новине се односе на омогућавање слу-
жбеницима теренске посјете и прику-
пљање додатних информација неопх-
одних за процес селекције те монито-
ринг у току саме имплементације акт-
ивности и мјера које су подржане овим 
Програмом. 

 
 Апликанти су дужни планира-

ти одговарајуће мјере које ће подузети 
у случају остваривања ризика који мо-
гу утицати на остваривање циљева и 
резултата који су предвиђени у актив-
ностима и мјерама за које су добили 
подршку из овог Програма.                                                 
                                                                                                
Број:04-14-770-2/19           М И Н И С Т А Р 
18.06.2019.године           Менсад Арнаут,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 
Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком број: 03-14-713/19, да-
на 11.06.2019. 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) и члана 18. Закона о јавним наба-
вкама (,,Службени  гласник БиХ“, број: 
39/14), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде,  на 7.  редовној сједни-
ци, одржаној дана 11.06.2019. године,  
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 сагласно- 
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ст  Кантоналној  управи за шумарство 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да покрене поступак јавне набавке 
за избор најповољнијег  понуђаћа за 
израду шумско-привредне основе за 
приватне шуме на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Поступак и процедура набавке 
извршиће се у складу са Законом о јав-
ним набавкама БиХ (,,Службени гласн-
ик БиХ“, број: 39/14) и подзаконским 
прописима који регулишу ову област 
(отворени поступак). 
 

Члан 3. 
 

Процијењена вриједност јавне 
набавке из члана 1. ове Одлуке износи 
200.000 КМ, без ПД-ва. 
  

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке се 
задужује Кантонална управа за шума-
рство,  Босанско–подрињског  кантона  
Горажде,  а  средства су  обезбијеђена у  
Буџету Кантоналне управе за шумарс-
во Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2019. годину, на економског  
коду 821 500 - Набавка сталних сред-
става  у облику права. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом  објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама  Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
      
Број:03–14-712/19                  П Р Е М И Ј Е Р                                                                     
11.06.2019.године                 Аида Обућа,с.р. 
    Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица) за 2019.годину, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 7. ре-
довној сједници, одржаној дана 11.06. 
2019.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за обезбјеђивање алтернативног 

смјештаја кроз надокнаду за кирију 
 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средстава 
у износу од 600,00 КМ за обезбјеђивање 
алтернативног смјештаја кроз надокнаду 
кирије за мјесеце АПРИЛ И МАЈ 2019. 
године за три корисника (100,00 КМ мје-
сечно по кориснику), који по имовинск-
им законима и Закону о расељеним лиц-
има и избјеглицама имају право на при-
времени смјештај, са правом продужетка 
до трајног рјешавања статуса, а према 
списку како слиједи: 

Р.б. Презиме и име Пријератна 
адреса 

Износ 
кирије за 
1 (један) 

мјесец (КМ) 

Износ 
кирије за  

2 (два) 
мјесеца (КМ) 

1. Хурко Сувад Рогатица 100,00 200,00 
2. Пашовић Хасан Општина Фоча 100,00 200,00 
3. Костић Самира Вишеград 100,00 200,00 

У к у п н о: 300,00 600,00 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства дозначити из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
- економски код – 614200  – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 001 - 
Из-даци за расељена лица) за 2019.го-
дину. 
 

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- 710/19                 П Р Е М И Ј Е Р                                                            
11.06.2019.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   
 

331 
                            

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за образо-
вање, младе, науку, културу и спорт  
са економског кода  614 100 (КАН 003) -  



19. јун/липањ 2019. 
 
 
Остали текући трансфери – Информ-
исање за 2019. годину, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 7. ре-
довној сједници, одржаној дана 11.06. 
2019 године, д о н о с и:  
 
 

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

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
на име V (пете) од укупно  

XII (дванаест) редовних транши  
за 2019. годину 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 41.165,58 КМ Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског канто-
на Горажде д.о.о. на име уплате V (пе-
те) од укупно XII (дванаест) редовних 
транши за 2019. годину намијењене за 
исплату плата и доприноса.  
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) – Остали текући 
трансфери – Информисање. 
 Новчана средства дозначити на 
жирорачун Јавног предузећа РТВ Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
д.о.о. број: 1325002001666685, отворен 
код НЛБ Тузланске банке филијала Го-
ражде, ИД број: 4245030110002. 
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
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науку, културу и  спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује  на-
ведени утрошак, те да захтјев за наре-
дну мјесечну траншу достави Минис-
тарству за образовање, младе, науку, 
културу и спорт првог радног дана на-
кон истека мјесеца за који се захтјев по-
дноси. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–14-707/19                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.06.2019.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), те на основу члана 77. став 6. 
Закона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 10/11 и 
5/16), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 7. редовној сједни-
ци, одржаној дана 11.06.2019. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о упису ученика  

у први разред средњих школа  
за школску 2019/2020. годину 

 
I 

 
Овом Одлуком утврђује се број  
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одјељења која се планирају уписати у 
школској 2019/2020. години у јавним 
установама средњег образовања на пр-
остору Босанско–подрињског кантона 
Горажде, како слиједи: 
 
ЈУМСШ „Енвер Поздеровић“ Горажде 
 
− Општа гимназија  1 одјељење 
− Економски техничар  

– смјер финансијско  
- рачуноводствени   
(ЕУ ВЕТ)                            1 одјељење 

− Пољопривредна школа  
- агротехничар (ЕУ ВЕТ) 1 одјељење 

 
ЈУСТШ „Хасиб Хаџовић“ Горажде 
 
− Хемијски техничар   

- општи смјер   1 одјељење 
− Електротехничар  

рачунарства  
и информатике  1 одјељење 

− Грађевински техничар  1 одјељење 
 
ЈУССШ „Џемал Биједић“ Горажде  
  
− Машинска струка:  

прерађивач пластичних  
маса III степен  1 одјељење 

− Машинска струка:  
обрађивач метала  
резањем III степен  1 одјељење 

− Угоститељска струка:   
кухар технолог -  

      конобар технолог 
               IV степен       1 одјељење. 
   

II 
 

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

19. јун/липањ 2019. 
 
 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-38-686/19                   П Р Е М И Ј Е Р 
11.06.2019.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основучлана 70. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији Босне и Херцеговине  („Службене 
новине Федерације Босне и Херцего-
вине“, број: 35/05) и Уговора о извође-
њу радова на санацији крова на надо-
грађеном стамбено-пословном објекту 
у улици Мевсуда Бајића Баје б.б. Вит-
ковићи - Град Горажде број: 09-14-249-
6/19 од 14.05.2019. године, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
7. редовној сједници, одржаној дана 
11.06.2019.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању рачуна на име изведених  

радова на санацији крова на 
надограђеном стамбено-пословном 

објекта у улици Мевсуда Бајића Баје 
б.б. Витковићи - Град Горажде 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком даје сагласнот 
на плаћање рачуна број: 0067/19 од 
22.05.2019.године, коју је доставила фи-
рма „ГОРАЖДЕСТАН” д.о.о. Горажде, 
а на име изведених радова на санацији 
крова на надограђеном стамбено-пос-
ловном објекту у улици Мевсуда Баји-
ћа Баје б.б. (стара пошта), Витковићи - 
Град Горажде, на износ од 2.084,69 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1.  ове Одлу- 
ке обезбједиће се из Буџета Министар- 



19. јун/липањ 2019. 
 
 
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде – Намјенска сре-
дства Кантоналног стамбеног фонда, 
са економског кода број: 613700 –Из-
даци за текуће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
    
Број:03–14-705/19        П Р Е М И Ј Е Р 
11.06.2019.године                 Аида Обућа,с.р.                              
     Г о р а ж д е 
 

334 
 

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 7. редовној сједни-
ци, одржаној дана 11.06.2019. године,                      
д о н о с и :   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Правилник о измјенама Правил-
ника о дефинисању минималних кад-
ровских и материјално-техничких усл-
ова које морају испуњавати извођачи 
да би добили лиценцу за обављање дј-
елатности грађења. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–27-704/19                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.06.2019.године                 Аида Обућа,с.р.   
     Г о р а ж д е 
 

335 
 

На основу члана 66. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији БиХ („Службене новине Федера-
ције БиХ“, број: 35/05) и члана 96. став 
2. Закона о просторном уређењу и гр-
ађењу Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
15/09; 4/13 - Пречишћени текст, 16/13; 
6/15 и 7/17), министар за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не, уз претходну сагласност Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде,  
д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

 О ДЕФИНИСАЊУ МИНИМАЛНИХ  
КАДРОВСКИХ  И МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈЕ 
МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ 

ИЗВОЂАЧИ ДА БИ ДОБИЛИ 
ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАЂЕЊА 

 
Члан 1. 

 
 У члану 3. став (2) Правилника 
о дефинисању минималних кадровск-
их и материјално-техничких услова 
које морају испуњавати извођачи да 
би добили лиценцу за обављање дје-
латности грађења (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
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де”, број: 4/10 и 8/10), врше се сљедеће 
измјене: 
 

- у алинеји 3. ријечи “осам лица” 
замјењују се ријечима: “шест 
лица”; 

- у алинеји 4. ријечи “осам лица” 
замјењују се са ријечима: “шест 
лица”; 

- у алинеји 5. ријечи “пет лица” 
замјењују се са ријечима: “чети-
ри лица”; 

- алинеја 6. мијења се и гласи:  
 

“укупан број радника не може 
бити мањи од 20, с тим да највише 50% 
упослених лица може бити ангажова-
но путем уговора о дугорочној сарад-
њи. Лица из алинеја 1. и 2. овог става 
не могу бити ангажована путем угово-
ра о дугорочној сарадњи, односно мо-
рају бити стално запослена у правном 
лицу које тражи лиценцу.” 
 
 

Члан 2. 
 

У члану 5. став (2) Правилника 
алинеја 1. се мијења и гласи: 
 

“за све запослене раднике одно-
сно раднике ангажоване путем угово-
ра о дугорочној сарадњи табеларно 
приказани подаци о:”. 
 

Члан 3. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:09-23-288-4/19    М И Н И С Т А Р 
17.06.2019.године             Бојан Крунић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 
 На овај Правилник сагласност 
је дала Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде својом Одлуком број: 
03-23-704/19 од  11.06.2019. године. 
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