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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 
 
 

У  К  А  З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ВИСОКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ 
 
 
 

Проглашава се Закон о измјена-
ма и допунама Закона о високом обра-
зовању, који је донијела Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на  27. редовној сједници,  одржаној 
11. октобра 2017. године. 
  
Број:02-02-334/17           П  Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2017.године        Емир Оковић,с.р.                 
     Г о р а ж д е   
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. тачка б) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 8/98, 10/00, 
5/03), Скупштина Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 27. редовној сј-
едници, одржаној 11. октобра 2017. го-
дине, д о н о с и: 
  
 

З А К О Н 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА  О ВИСОКОМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

 
Члан 1. 

 
У Закону о високом образовању 

(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 2/10 и 
12/14) у члану 17. став (4) ријечи  “Ми-
нистарству за образовање, науку, кул-
туру и спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, замјењује се ријечима  

 

Година XX– Брoj 10 
 18.октобар/листопад 2017. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  IV  квартал 2017. год  
укључујући  и преплату за „Службе-
не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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“Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Члан 2. 
 

Члан 20. се мијења и гласи: 
 

“Члан 20. 
 (Рјешење о испуњавању услова  

за почетак рада)  
 
(1) Након усвајања елабората из члана 

17. овог Закона и достављања захт-
јева за доношење рјешења о испу-
њености услова за почетак рада и 
обављања дјелатности високог об-
разовања, на приједлог Министар-
ства, Влада Кантона именује  коми-
сију која испитује испуњеност про-
писаних  услова. 

(2) Прије упућивања захтјева високо-
школске установе из става (1) овог 
члана према Влади Кантона, Мин-
истарство провјерава уредност зах-
тјева. 

(3) Уколико Министарство утврди не-
достатке  у захтјеву из става (1) овог 
члана, одредиће накнадни рок  ко-
ји не може бити дужи од 30 дана за 
отклањање истих. 

(4) Ако подносилац захтјева у року из 
става (3) овог члана не отклони ут-
врђене  недостаке, Министарство 
обуставља даљњи поступак. 

(5) Комисија из става (1) овог члана 
броји пет чланова од којих су нај-
мање три члана са списка домаћих 
и међународних стручњака за оци-
јењивање и ревизију квалитета Аг-
енције за развој високог образова-
ња и осигурања  квалитета Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Аге-
нција) и најмање један члан испред  
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Министарства. 

(6) На основу оцјене комисије из става 
(1) овог члана Влада Кантона  дон-
оси рјешење којим се утврђује исп-
уњеност услова за почетак  рада и 
обављање дјелатности високог об-
разовања и исто доставља Минис-
тарству на даље поступање. 

(7) Рјешење из става (6) овог члана је 
управни акт против кога није допу-
штена жалба, али се може покрену-
ти управни спор. 

(8) Поступак рада комисије из става (1) 
овог члана, ближе се уређује проп-
исом  који доноси  министар.  

 
Члан 3. 

 
У члану 21. у ставу (2) иза ри-

јечи “умјетности” брише се тачка и до-
дају ријечи “и студија медицинске гр-
упе наука ако има у радном односу на-
јмање једну четвртину од укупног бр-
оја наставника потребних за извођење 
наставе на обавезним наставним пред-
метима за све циклусе које организује 
утврђеним наставним планом и про-
грамом“. 
 

Став (3) се брише.  
 

Члан 4. 
 

У члану 22. иза става (1) додају 
се ставови (2) и (3) који гласе: 
 

(2) Уз захтјев из става (1) овог члана 
високошколска установа  доставља 
оснивачки акт и доказе о испуње-
ности услова за рад. 

(3) Високошколска установа за чије ос-
нивање и рад се не обезбјеђују сре-
дстава у Буџету Кантона, доставља 
и банкарску гаранцију за настав- 
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љање и завршетак студија за случај 
престанака рада високошколске ус-
танове из члана 26. овог Закона 
или престанка извођења одређеног 
студијског програма  у износу од 
25% школарине  коју су платили  
студенти уписани на лиценцирани 
студијски програм. 

  
Досадашњи став (2) постаје став (4). 

 
Члан 5. 

 
Члан 23. се мијења и гласи: 

 
(Високошколска установа  

са сједиштем изван Кантона) 
 
(1) Високошколска установа са сједи-

штем изван Кантона или у другој 
држави може организовати студиј 
на подручју Кантона, уз претходну 
сагласност оснивача и Владе Кан-
тона, која утврђује да ли постоји 
друштвена оправданост за органи-
зацију таквог студија.  

(2) Друштвена оправданост из става 
(1) овог члана подразумијева посто-
јање потребе и оправданости за ор-
ганизацијом таквог студија на под-
ручју Кантона, а што може бити  
узроковано непостојањем таквог 
студија на високошколским уста-
новама Кантона. 

(3) На основу сагласности из става (1) 
овог члана Влада Кантона на при-
једлог Министарства утврђује да 
ли су испуњени услови из члана 21. 
овог Закона. 

(4) Влада Кантона даје претходну са-
гласност на одлуку о упису студе-
ната у прву годину додипломског 
студија на високошколској уста-
нови из става (1) овог члана.  
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Члан 6. 
 

У члану 24. иза става (4) додаје 
се став  (5)  и гласи: 

 
(5) Против рјешења из става (4) овог 

члана не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни 
спор пред надлежним судом. 

(6) Досадашњи став (5) постаје став (6). 
 

Члан 7. 
 

Члан 31. се мијења и гласи: 
 

(Поступак акредитације) 
 
(1) Поступак акредитације започиње 

подношењем захтјева високошкол-
ске установе Министарству најма-
ње годину дана прије датума за ко-
ји се тражи акредитација. 

(2) Прије подношења захтјева за акре-
дитацију високошколска установа 
је обавезна израдити самоевалуа-
циони извјештај. 

(3) Министарство просљеђује захтјев 
Агенцији која Министарству даје 
препоруку о исходу  акредитације. 

(4) На основу препоруке Агенције ко-
јом је утврђен исход акредитације, 
Министарство доноси рјешење о 
акредитацији. 

(5) Рјешење о акредитацији доставља 
се Агенцији која врши  провјеру 
усклађености истог и уписује висо-
кошколску установу у Регистар ак-
редитираних високошколских ус-
танова. 

(6) Акредитација се издаје на рок од 
четири године, након чега се про-
води поновна акредитација. 

(7) Захтјев за поновну акредитацију 
подноси се најмање шест мјесеци  
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прије истека акредитације. 

(8) Високошколска установа престаје 
уписивати студенте на студијске 
програме за које не добије акреди-
тацију.  

(9) Високошколска установа је дужна 
раније уписаним студентима на ст-
удијским програмима за које није 
добила акредитацију, обезбиједи-
ти упис на другу одговарајућу ви-
сокошколску установу, односно 
омогућити упис на други студијс-
ки програм на високошколској ус-
танови. 

 
Члан 8. 

 
У члану 54. у ставовима (2) и (3) 

ријеч “јавног” у одговарајућим паде-
жи-ма,  се брише. 
 

Члан 9. 
 

У члану 55. у ставовима (1), (3) и 
(4) ријеч “јавног” у одговарајућим пад-
ежима,  се брише. 
 

Члан 10. 
 

Иза члана 55. додаје се нови чл-
ан 55. а и гласи:  
 

(Вршилац дужности ректора, 
проректора и директора) 

 
(1) Уколико процедура именовања ре-

ктора, проректора и директора ви-
соке школе није окончана до исте-
ка мандата, сенат ће, без конкурса, 
именовати вршиоца дужности ре-
ктора, проректора и директора  
високе школе из реда наставног ос-
обља, с тим што мора испуњавати 
услове потребне за именовање ре- 
ктора, проректора и директора ви- 
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соке школе. 

(2) Вршилац дужности ректора, про-
ректора и директора високе школе  
има сва права и дужности ректора, 
проректора и директора високе 
школе. 

(3) Вршилац дужности ректора, про-
ректора и директора високе школе  
руководи универзитетом, односно 
високом школом до именовања ре-
ктора, проректора и директора, а 
најдуже шест мјесеци. 

 
Члан 11. 

 
Иза члана 68. додаје се нови 

члан 68.а и гласи: 
 

(Вршилац дужности декана) 
 
(1) Уколико процедура именовања де-

кана  није окончана до истека ман-
дата, наставно-научно вијеће ће, 
без конкурса, именовати вршиоца 
дужности декана из реда настав-
ног особља, с тим што мора испу-
њавати услове потребне за имено-
вање декана. 

(2) Вршилац дужности декана има сва 
права и дужности декана. 

(3) Вршилац дужности декана   руко-
води факултетом, академијом или 
високом школом до именовања де-
кана, а најдуже шест мјесеци. 

  
Члан 12. 

 
Иза члана 71. се додаје нови 

члан 71.а и гласи: 
 

(Вршилац дужности  
директора института) 

 
(1) Уколико процедура именовања 

директора института није оконча- 
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на до истека мандата, научно вије-
ће ће, без конкурса, именовати вр-
шиоца дужности директора инсти-
тута  из реда наставног особља, с 
тим што мора испуњавати услове 
потребне за именовање директора 
института. 

(2) Вршилац дужности директора ин-
ститута има сва права и дужности 
директора института. 

(3) Вршилац дужности директора ин-
ститута руководи институтом до 
именовања директора, а најдуже 
шест мјесеци. 

 
Члан 13. 

 
Иза члана 73. додаје се нови 

члан 73.а и гласи: 
 

(Вршилац дужности  
директора студентског центра) 

 
(1) Уколико процедура именовања 

директора студентског центра није 
окончана до истека мандата, уп-
равни одбор ће, без конкурса, име-
новати вршиоца дужности дирек-
тора студентског центра из реда 
запосленика, с тим што мора испу-
њавати услове потребне за имено-
вање директора студентског цен-
тра. 

(2) Вршилац дужности директора сту-
дентског центра  има сва права и 
дужности директора студентског 
центра. 

(3) Вршилац дужности директора сту-
дентског центра руководи студент-
ским центром до именовања ди-
ректора, а најдуже шест мјесеци. 

 
Члан 14. 

 
У члану 90. ријечи  “до наврше- 
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них 70 година живота” се бришу. 
 

Члан 15. 
 

У члану 91. ријечи (“Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 43/99, 
32/00 и 29/03), замјењују се ријечима 
(“Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 26/16). 
 

Члан 16. 
 

У члану 146. у ставу (1) тачка а) 
ријечи “члана 55. и 58“. замјењују се 
ријечима “члана 55, 55.а  и 58”. 
 

У  тачки б) ријечи “члана 68.“ 
се замјењују ријечима “члана 68. и 
68.а”. 
 

Члан 17. 
 

(Рок за доношење прописа 
и општих аката) 
 
(1) Прописи за спровођење овог Зако-

на донијеће се у року од шест мје-
сеци од дана ступања на снагу овог 
Закона.  

(2) До доношења аката из става (1) ов-
ог члана примјењиваће се прописи 
који су важили до дана ступања на 
снагу овог Закона, ако нису у суп-
ротности са одредбама овог Зако-
на. 

 
Члан 18. 

 
(Усклађивање рада  

високошколских установа) 
 

Постојеће високошколске уста-
нове обавезне су ускладити своју орга-
низацију, рад, опште акте и уговоре о 
раду са овим Законом у року  од шест  
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мјесеци од дана ступања на снагу овог 
Закона. 
 

Члан 19. 
 

(Мандат органа Универзитета 
затечених на дужности) 

 
(1) В.д. ректор  Универзитета остаје на 

дужности до именовања ректора 
по јавном конкурсу у складу са ов-
им Законом. 

(2) Проректори, декани и продекани  
затечени на дужности на дан сту-
пања на снагу овога Закона обав-
љаће своју дужност до именовања 
новог  проректора,  декана и про-
декана у складу са овим Законом.  

 
Члан 20. 

 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Закон ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 
Број:01-02-831/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
11.10.2017.године             СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р.    
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (“Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 8/98, 10/00 и 5/03), чл-
ана 6. Закона о доприносима (“Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине”, број: 35/98, 54/00, 16/01, 
37/01, 1/02, 17/06, 14/08,91/15 и 
104/16) и члана 106. Пословника Ску-
пштине Босанско-подрињског кантона  
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Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 27. 
редовној сједници, одржаној 11. октоб-
ра 2017. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању нискоакумулативних 

дјелатности традиционалних 
еснафских заната 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком утврђују  нис-

коакумулативне дјелатности традици-
оналних еснафских заната за подузет-
нике који самостално обављају прив-
редну, професионалну или другу дје-
латност као основно занимање, и то: 
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Бројчана 
ознака из 

КДБиХ 
2010 

Назив обрта Назив занимања 

А – ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБОЛОВ 
А/01.49 Узгој осталих животиња: узгој пчела, производња 

меда и пчелињег воска 
Пчелар 

Ц – ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
10 – ПРОИЗВОДЊА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 

Ц/10.32 Производња сокова од воћа и поврћа: производња 
сокова од воћа и поврћа; Производња концентрата 

Произвођач без-
алкохолних пића 

 
Ц/10.39 

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа – 
искључиво на традиционални начин): 
конзервисање воћа, плодова коштуњавог воћа или 
поврћа замрзавањем, сушењем, стављањем у уље или 
сирће, стављањем у конзерве и др.; производња прех-
рамбених производа од воћа или поврћа; производња 
џема, мармеладе, воћних желеа и других пихтијастих 
маса 

 
Прерађивач воћа 
и поврћа 

 
Ц/10.61 

Производња млинских производа – искључиво на 
традиционални начин (у воденицама): мљевење 
житарица: производња брашна, гриза, прекрупе или 
пелета од пшенице, ражи, зоби, кукуруза (зрна) или 
других житарица... 

Руковалац маши-
нама за мљевење 
прехрамбених 
производа 
(млинар) 

Ц/10.71 Производња колача – искључиво по старим (тради-
ционалним) рецептима  

Сластичар 
(лицитар) 

Ц/10.83 Прерада чаја и кафе: производња производа од кафе 
– мљевена кафа (обрада пржене кафе туцањем – али 
само у дибеку или авану) 

Руковалац 
млином  
за зачине 

 
Ц/10.91 

Производња припремљене сточне хране – искљу-
чиво на традиционални начин (у воденицама): 
производња готове хране за животиње, укључујући 
концентрате и додатке хране за животиње... 

Руковалац маши-
нама за производ-
њу сточне хране 
(млинар) 

13 – ПРОИЗВОДЊА ТЕКСТИЛА 
Ц/13.10 Припрема и предење текстилних влакана: 

припремне радње на текстилним влакнима, предење 
и производња пређе и конца за ткање или шивање за 
продају или даљњу производњу 

Припремалац 
текстилних влака-
на (предионичар) 

Ц/13.20 Ткање текстила (на ручном ткалачком стану):  
производња тканина од пређе памучног типа, вуне-
ног типа, од чешљане вуне или од пређе свиленог ти-
па, укључујући мјешавине, те од умјетне или синте-
тичке пређе (полипропилен итд.); производња остал-
их широких тканина од лана, рамије, конопље, јуте, 

 
Ткалац 
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 лика и специјалне пређе  
Ц/13.30 Довршавање текстила: бијељење и бојење тканина, 

осим властито произведеног текстила и текстилних 
предмета укључујући одјећу; 

Руковалац 
машинама за 
бојење текстила 

 
Ц/13.92 

Производња готових текстилних производа, осим 
одјеће: производња готових производа од било којег 
текстилног материјала: постељина, стоно, тоалетно и 
кухињско рубље; покривачи, јоргани, јастуци, јасту-
чићи, умеци за косу 

 
Кројач  

 
Ц/13.93 

Производња тепиха и прекривача за под (искључи-
во на традиционални начин): производња текстилн-
их прекривача за под (тепиха, ћилима, простирки, 
хасура и отирача); производња иглом рађених прек-
ривача за под од филца 

Ткалац ћилима 

Ц/13.94 Производња ужади, конопаца, уплетенога конца и 
мрежа: производња плетеница, ужади, канапа и 
конопаца (каблова) од текстилних влакана, трака или 
сличних материјала, без обзира на то јесу ли импре-
гнирани, превучени, покривени или обложени гум-
ом или пластичном масом; производња чворованих 
мрежа од упреденог конца, ужади или конопца; 
производња разних гајтана 

 
Ужар и израђивач 
врпци (гајтанџија) 

Ц/13.94 Производња ужади, конопаца, уплетенога конца и 
мрежа: производња производа од канапа или мрежа: 
рибарске мреже, одбојници за бродове, јастуци за ис-
товарање, омче за терет, конопци и ужад опремљени 
металним прстеновима и др. 

Ужар и израђивач 
врпци, израђивач 
текстилних 
производа домаће 
радиности 

Ц/13.96 Производња осталих техничких и индустријских 
текстилних производа: производња узаних тканина, 
укључујући и тканине на основи без потке, састав-
љених помоћу лијепљивих материјала; производња 
етикета, значака и др.; производња украсних пред-
мета: плетенице, ресе, помпони и др. 

Израђивач 
текстилних 
производа домаће 
радиности  
(китничар)  
везилац 

Ц/13.99 Производња осталих текстилних производа, д. н.: 
производња тила и других мрежастих тканина или 
чипке у комадима и тракама или у мотивима везених 
тканина 

14-ПРОИЗВОДЊА ОДЈЕЋЕ 
Ц/14.13 Производња остале вањске одјеће: производња 

остале одјеће израђене од материјала као што су 
ткане, плетене или хеклане тканине, неткани текстил 
и др. за мушкарце, жене и дјецу, шивене по мјери; 
шивење по мјери уз накнаду или по уговору 

 
Кројач 
 (терзија) 
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Ц/14.13 Производња остале вањске одјеће: производња нар-

одних ношњи специјалне намјене шивене по мјери уз 
накнаду или по уговору, као и шивење за изложбе и 
слободну продају тих ношњи; производња предмета 
од абе, кројење сељачких одијела 

Кројач народних 
ношњи (абаџија) 

Ц/14.19 Производња остале одјеће и прибора за одјећу: про-
изводња шешира и капа; производња осталог прибо-
ра за одијевање: рукавице, појасеви, шалови, машне, 
кравате, мреже за косу и др.; производња покривки за 
главу од крзна 

Шеширџија    

Ц/14.19 Производња остале одјеће и прибора за одјећу: про-
изводња обуће од текстилног материјала без додатн-
их ђонова; 

Кројач  
(Папуџија) 

Ц/14.20 Производња производа од крзна: производња прои-
звода од крзна: крзнена одјећа и прибор, разни прои-
зводи од крзна: простирке, непуњени јастуци, индус-
тријске крпе за полирање и др.; спајање крзнених од-
сјечака у друге облике као што су плоче, траке и др. 

Крзнар,  
кројач крзна  
и коже 

Ц/14.31 Производња плетених и хекланих чарапа (искљу-
чиво ручни рад): производња чарапа, укључујући и 
кратке чарапе, трико-чарапе и хула-хоп 

 
Плетач,   
везилац  

Ц/14.39 Производња остале плетене и хеклане одјеће (иск-
ључиво ручни рад): производња плетених и хеклан-
их пуловера, јакни и сличних производа 

15 – ПРОИЗВОДЊА КОЖЕ И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА 
Ц/15.11 Штављење и обрада коже; дорада и бојење крзна: 

дорада и бојање крзна 
Крзнар бојадисер 

 
Ц/15.11 

Штављење и обрада коже; дорада и бојење крзна: 
производња штављене коже; производња семишира-
не, пергаментне, лакиране или метализиране коже; 
производња умјетне коже од кожних отпадака; произ-
водња умјетне коже на подлози од природне коже 

Кожар,  
кожар бојадисер 

 
Ц/15.12 

Производња путних и ручних торби и сличних 
производа, седларских и ременарских производа: 
производња кофера, ручних торби и сличних пред-
мета од коже, умјетне коже или било којег другог ма-
теријала, као што су пластичне фолије, текстилни ма-
теријали, вулканфибер и картон, ако се примјењује 
иста технологија као за кожу; производња неметал-
них каишева за сатове; производња разних производа 
од коже и умјетне коже: погонски каишеви, заптивке 
итд.; производња седларских и сарачких производа 

Кројач крзна  
и коже,  
торбар,  
ременар, 
 седлар, 
 рукавичар  
(сарач) 

Ц/15.12 Производња путних и ручних торби и сличних 
производа, седларских и ременарских производа:  

Кројач крзна и 
коже (мутабџија) 
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 производња покроваца од козје кострети за покри-
вање коња и за простирање; производња од кострети 
торби, сагова 

 

Ц/15.20 Производња обуће: производња обуће, али прављене 
по мјери уз накнаду или по уговору; 

Обућар 

16 – ПРЕРАДА ДРВЕТА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА И ПЛУТА, ОСИМ НАМЈЕШТАЈА; 
         ПРОИЗВОДЊА ПРЕДМЕТА ОД СЛАМЕ И ПЛЕТАРСКИХ МАТЕРИЈАЛА 

Ц/16.24 Производња амбалаже од дрвета: производња бура-
ди, бачви, каца и других бачварских производа од 
дрвета 

 
Бачвар 

Ц/16.29 Производња осталих производа од дрвета, произво-
да од плута, сламе и плетарских материјала: произ-
водња разних производа од дрвета: дрвене дршке и 
дијелови за алат, метле, четке и др.; дрвени калупи за 
обућу и дрвене вјешалице; дрвени прибор за кухињс-
ку употребу; зидни и стојећи сталци за одијела и ше-
шире; дрвене статуете и украси, маркетарије и интар-
зије од дрвета; дрвени ковчежићи и кутије за накит, 
прибор за јело и слични производи; дрвене шпуле, 
поклопци, бобине, калемови за конац и слични прои-
зводи од струганог дрвета; остали дрвени производи, 

Столар,  
ервогалантерист,  
дрворезбар,  
столар  
– рестауратор  
дрвених 
предмета,  
дрвомоделар  
(самарџија) 

Ц/16.29 Производња осталих производа од дрвета, произво-
да од плута, сламе и плетарских материјала: прера-
да природног плута и производња предмета од плу-
та: подметачи, простирачи, застори и др.; производ-
ња производа од природног и агломерираног плута; 
производња плетеница и производа од плетарских 
материјала: подметачи, простирачи, застори и др.; 
производња корпарских производа и плетарске робе 

 
Плетач корпи,  
плетач намјештаја 

18 – ШТАМПАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ СНИМЉЕНИХ ЗАПИСА 
Ц/18.12 Остало штампање: израда калиграфијом (лијепим 

писањем) различитих текстова, докумената, брошура 
Писмосликар 
(калиграф) 

20 – ПРОИЗВОДЊА ХЕМИКАЛИЈА И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА 
Ц/20.41 Производња сапуна и детерџената, средстава за 

чишћење и полирање, парфема и тоалетно-козме-
тичких препарата: производња сапуна 

Техничар средста-
ва за прање, руко-
валац машином за 
средства за прање 

22 – ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД ГУМЕ И ПЛАСТИЧНИХ МАСА 
Ц/22.19 Производња осталих производа од гуме: 

производња гумених чизама и потпетица и потплата, 
те осталих гумених дијелова обуће 

Обућар, рукова-
лац машином за 
обликовање гуме-
них производа 

23 – ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ НЕМЕТАЛНИХ МИНЕРАЛНИХ ПРОИЗВОДА 
Ц/23.13 Производња шупљег стакла: производња боца и др-  
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 угог амбалажног стакла; производња облога од ста-

кла или кристалног стакла; производња чаша за пиће 
и других производа за домаћинство од стакла или 
кристалног стакла 

Стаклопухач 

Ц/23.19 Производња и обрада осталог стакла укључујући 
техничке производе од стакла: производња произво-
да од стакла за лабораторијске, хигијенске или фарм-
ацеутске сврхе; производња стакла за ручне и остале 
сатове, оптичког стакла и оптичких елемената који 
нису оптички обрађени; производња стаклених пре-
дмета за израду бижутерије; производња стаклених 
изолатора и изолацијског прибора; производња стак-
лених блокова за поплочавање; производња стаклен-
их шипки, цијеви и др. 

 
Стаклопухач,  
обрађивач 
оптичког стакла,  
стаклобрусач 

Ц/23.41 Производња керамичких производа за домаћинст-
во и украсних предмета: производња стоних керами-
чких производа и других керамичких производа за 
домаћинство или тоалетне сврхе; производња статуе-
та и других украсних предмета од керамике 

 
Ливац керамике, 
 лончар (грнчар), 
гипсмоделар, 
декоратер 
керамике Ц/23.49 Производња осталих производа од керамике: прои-

зводња керамичких лонаца, судова и сличних произ-
вода који се користе за преношење или паковање 
производа; производња керамичких производа који 
нису класификовани на другом мјесту 

Ц/23.70 Резање, обликовање и обрада камена: сјечење, обли-
ковање и обрада камена за употребу у грађевинар-
ству, на гробљима, за покривање кровова и др. 

Техничар обраде 
камена,  
каменоклесар 

Ц/23.99 Производња осталих неметалних минералних про-
извода, д. н.: производња сирове, непечене цигле (ће-
рпич) и производа од ћерпича 

Техничар за грађ-
евинске материја-
ле, произвођач 
цигле ћерпичар) 
 

24 – ПРОИЗВОДЊА БАЗНИХ МЕТАЛА 
Ц/24.50 Ливање метала (искључиво на традиционални 

начин): производња полуготових производа и разних 
одливака добивених процесом топљења 

 
 
Ливац метала 
 Ц/24.54 Ливање осталих обојених метала (искључиво на 

традиционални начин): ливање одливака од тешких 
метала; ливање одливака од племенитих метала 

25 – ПРОИЗВОДЊА ГОТОВИХ МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА, ОСИМ МАШИНА И ОПРЕМЕ 
Ц/25.29 Производња осталих металних цистерни, резерво-

ара и сличних посуда: производња спремника, цис-
терни и сличних металних посуда; умјетничка обра-
да казанџијских производа; ... 

Котлар  
(Казанџија) 
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Ц/25.50 Ковање, пресовање, штанцање и ваљање метала; 

металургија праха: ковање (умјетничко); израда 
коњских потковица и плоча и поткивање коња 

Ковач 
(поткивач) 

Ц/25.61 Површинска обрада и пресвлачење метала: терми-
чка обрада метала; пресвлачење метала неметалн-
им материјалима: пластифицирање, лакирање, ем-
ајлирање и др.; каљење, полирање метала и др. (кала-
јисање, емајлирање и цинковање посуђа) 

Руковалац уређа-
јима за чишћење 
и покривање мет-
алних површина 
(калајџија) 

Ц/25.62 Машинска обрада метала: стругање, производња 
разних производа по наруџби, према спецификацији 
и умјетничка обрада метала стругањем; 

Металостругар  

Ц/25.62 Машинска обрада метала: глодање, производња 
разних производа по наруџби, према спецификацији 
и умјетничка обрада метала глодањем 

Металоглодач  

Ц/25.62 Машинска обрада метала: оштрење металних пред-
мета 

Оштрач алата 

Ц/25.71 Производња сјечива: производња прибора за до-
маћинство: ножеви, виљушке, кашике и др.; произво-
дња различитих предмета за сјечење: бријачи и но-
жићи за бријање (жилети), шкаре и апарати за шиш-
ање косе, шкаре за обрезивање и кресање грања и др 

 
Алатничар  
(бичакџија) 

Ц/25.71 Производња сјечива: производња сабљи, мачева, 
бајунета итд. 

Алатничар,  
бравар (кујунџија) 

Ц/25.72 Производња брава и окова: производња вјешалица, 
клинова, држача и сл.; причвршчивача на бази метала 

Ц/25.91 Производња челичних буради и сличних посудаод 
челика: производња сандука од жељеза или челика, 
капацитета до 30.0 л; производња чаброва, канти, 
бачви, ведара идр. 

Лимар  

Ц/25.93 Производња производа од жице, ланаца и опруга: 
производња ланаца, осим ланаца за пренос енергије 

Алатничар 
(ланчар) 

Ц/25.99 Производња осталих готових производа од метала, 
д. н.: производња металних производа за домаћинст-
во: таве и друго неелектрично стоно и кухињско по-
суђе, стоно равно посуђе од базних метала 

 
Лимар  

Ц/25.99 Производња осталих готових производа од метала, 
д. н.: производња сефова, ормара и каса, оклопних 
врата и др.; израда и поправак ручних млинова; ум-
јетничка израда разних производа од гвожђа, бакра и 
других метала 

Алатничар 
бравар 
(кујунџија) 

30 – ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА 
Ц/30.12 Градња чамаца за разоноду и спортских чамаца: из-

градња једрилица са помоћним мотором или без ње-
га; изградња моторних чамаца; изградња чамаца на  

Градитељ 
металних 
(дрвених) бродова 
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 напухивање; изградња осталих чамаца за разоноду и 

спорт: кајак, кану, др. 
 

Ц/30.99 Производња осталих превозних средстава, д.н.: 
производња запрежних возила 

Столар,  
колар  

31 - ПРОИЗВОДЊА НАМЈЕШТАЈА 
Ц/31.03 Производња мадраца: производња носача мадраца; 

производња мадраца:мадраци с опругама, пуњени 
или изнутра опремљени носећим материјалима, неп-
ресвучени мадраци од пјенасте гуме или пластичних 
маса 

 
 
Тапетар  

Ц/31.09 Производња осталог намјештаја: довршавање намје-
штаја, као што је прскање, бојење, француско поли-
рање, тапецирање, пресвлачење, осим столица и сје-
дала и др. 

32 - ОСТАЛА ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
 
Ц/32.12 

Производња накита и сродних производа: произ-
водња обрађених бисера; производња обрађеног дра-
гог и полудрагог камења, укључујући и обраду кам-
ена индустријске квалитете и синтетичног и рекон-
ституисаног драгог и полудрагог камена; обрада ди-
јаманата; производња накита од племенитих метала 
или базних метала пресвучених племенитим метали-
ма, накита од драгог  или полудрагог камена, накита 
од племенитих метала у комбинацији с драгим или 
полудрагим каменом или у комбинацији с другим 
материјалима; производња златарских предмета од 
племенитих метала или базних метала пресвучених 
племенитим металима: посуђе (плитко и дубоко), пр-
ибор за јело, предмети за тоалетну употребу, канце-
ларијски предмети, предмети за религиозну употре-
бу и др.; гравирање на предметима од базних метала 

 
Златар, 
драгуљар 
филигранист 
(кујунџија), 
гравер 
племенитих 
метала 

Ц/32.20 Производња музичких инструмената: производња 
музичких инструмената сажицама; производња духа-
чких инструмената; производња музичких инстру-
мената удараљки; производња народних инструме-
ната (шаргија, гусала, фрула...) 

 
Израђивач 
музичких 
инструмената, 
израђивач оргуља 

Ц/32.20 Производња музичких инструмената: производња 
оргуља с цијевима и диркама,укључујући и хармони-
је и сличне клавијатурне инструменте са слободним 
металним писковима; 

 

Ц/32.40 Производња игара и играчака: производња лутки и 
одјеће и прибора за лутке; производња играчака у 
облику животиња 

Израђивач дрвен-
их (пластичних) 
играчака (луткар) 
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Ц/32.50 Производња медицинских и стоматолошких инст-

румената и прибора: ортопедска и протетска пома-
гала: штаке, хируршки појасеви и појасеви за килу, 
ортопедске ципеле, удлаге за приијеломе 

Израђивачач орт-
опедских помага-
ла, столар ортопе-
дски 

Ц/32.91 Производња метала и четака: производња метли, 
сликарских четкица и четки, укључујући и оне које 
су саставни дијелови машина, ручних механичких 
направа за чишћење подова, четки с ресама и перу-
шки, ваљака и уложака за бојење и других четки, ме-
тли, метлица и др.; производња четки за одјећу и обућу 

 
Четкар, 
метлар 

Ц/32.99 Остала прерађивачка индустрија, д. н.: производња 
жигова за датирање, печаћење или нумерисање, ру-
чних апарата за штампање натписа, гарнитура за ру-
чно штампање, припремљених трака за писаће ма-
шине и јастучића за жигове 

Ручни израђивач 
штампарских 
форми и клишеја, 
гравер 
печаторезац 

Ц/32.99 Остала прерађивачка индустрија, д. н.: производња 
сунцобрана и кишобрана, штапова за шетњу, дуг-
мади, копчи (дрикера), патентних затварача, нитни, 
чичак  затварача и сл. 

Дрвогалантерист, 
Кишобранџија, 
руковалац маши-
нама за израду 
позаментерије 

Ц/32.99 Остала прерађивачка индустрија, д. н.: производња 
лула за пушење, мирисних прскалица, термос боца и 
других вакумских предмета за личну употребу у до-
маћинству 

Столар декорни и 
умјетнички, 
дрвомоделар 
(чибучар) 

Ц/32.99 Остала прерађивачка индустрија, д. н.: производња 
ручних сита и решета 

Столар 
(ситар) 

Ц/32.99 Остала прерађивачка индустрија, д. н.: производња 
перика, умјетне браде, умјетних обрва и др. 

Израђивач текст-
илних производа 
домаће радиности 
(власуљар) 

Ц/32.99 Остала прерађивачка индустрија, д. н.: производња 
свијећа, воштаница и др. 

Израђивач 
свијећа (свјећар) 

33 – ПОПРАВАК И ИНСТАЛИРАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ 
Ц/33.11 Поправак производа од метала: поправак челичних 

буради и сличних посуда од челика 
Лимар, котлар 
(казанџија) 

Ц/33.11 Поправак производа од метала: одржавање и поп-
равак оружја (старог лаког ватреног оружја; ловачког, 
спортског и оружја за личну сигурност и припада-
јуће муниције)  

 
Пушкар 

Ц/33.12 Поправак машина: опште механичко одржавање и 
поправак машина 

Бравар,алатничар 
машинбравар 

Ц/33.15 Поправак и одржавање бродова и чамаца: поправак 
и рутинско одржавање које се обавља на сухом доку 
за ремонт бродова 

Градитељ 
металних 
(дрвених) бродова 
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Ц/33.17 Поправак и одржавање осталих превозних сред-

става: запрежних возила... 
Столар, 
колар 

Ц/33.19 Поправак остале опреме: рестаурационе услуге за 
оргуље и сличне инструменте 

Израђивач музич-
ких инструмената, 
израђивач оргуља 

Ф – ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Ф/43.34 Бојење и стакларски радови: застакљивање, постав-

љање огледала и др. 
Стаклар, 
стаклорезац 

Ф/43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности, 
д. н.: копање и изградња бунара 

Зидар 
(бунарџија) 

Ф/43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности, 
д. н.: зидање са тулек кречом 

Зидар, градитељи 
традиционалним 
материјалима 

Х – ПРЕВОЗ И СКЛАДИШТЕЊЕ 
Х/49.39 Остали копнени превоз путника, д. н.: превоз пут-

ника запрежним возилима 
Фијакерист  

М – СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
74 – ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
М/74.20 

Фотографске дјелатности (на традиционални нач-
ин – без употребе дигиталне технологије): израда 
фотографија за комерцијалне сврхе и грађане: пор-
трет фотографија за пасоше, школе, вјенчања и др.; 
фотографија за публицистику, комерцијалне, јавне, 
модне, туристичке и друге сврхе; фотографирање из 
ваздуха; обрада филмова развијање, умножавање или 
увећавање с негатива које су донијели клијенти или 
за потребе филмске дјелатности; израда слајдова, 
пресликавање, рестаурација или ретуширање старих 
фотографија; рад аутомата за фотографисање... 

 
Фотограф  

Н – АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
Н/81.22 Остале дјелатности чишћења зграда и објеката: чи-

шћење димњака, камина, пећи, шпорета, пећи за спа-
љивање отпада, котлова, вентилацијских и испушних 
уређаја и др. 

Димњачар  

Р – УМЈЕТНОСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 
Р/90.03 Умјетничко стваралаштво: рестаурирање умјетнич-

ких дјела попут слика итд. 
Рестауратор умје-
тничких дјела 

С – ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
95 – ПОПРАВАК КОМПЈУТЕРА И ПРЕДМЕТА ЗА ЛИЧНУ УПОТРЕБУ  
         И ДОМАЋИНСТВО 

С/95.23 Поправак обуће и производа од коже: поправак об-
уће и осталих предмета од коже; поправак чизама, 
ципела, кофера и сличних предмета и од других 
материјала 

Обућар  
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С/95.24 Поправак намјештаја и покућства:  

поправак, одржавање и услуге рестаурирања осталог 
намјештаја 

Тапетар  

С/95.25 Поправак сатова и накита: поправак сатова Часовничар 
(сахаџија) 

С/95.25 Поправак сатова и накита: поправак накита Златар, драгуљар, 
филигранист 
(кујунџија) гравер 
племенитих 
метала 

С/95.29 Поправак осталих предмета за личну употребу и 
домаћинство: штимање, поправак клавира и других 
музичких инструмената (осим оргуља и историјских 
музичких инструмената); поправак кишобрана; 
поправак осталих предмета за личну и употребу у 
домаћнству (поправак вага) 

Кишобранџија, 
подешавач 
музичких 
инстрструмената, 
прецизни 
механичар 

96 – ОСТАЛЕ ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
С/96.02 Фризерски и други третмани за уљепшавање: 

прање, подшишивање и шишање косе, као и бријање 
и поткресивање браде 

Фризер  
(берберин) 
 

 
 

Члан 2. 
 

Списак традиционалних еснаф-
ских заната као нискоакумулативних 
дјелатности утврђених у члану 1. ове 
Одлуке примјењиваће се код утврђи-
вања обрачуна доприноса. 

 
Члан 3. 

 
Као нискоакумулативне дјелат-

ности на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде утврђују се са-
мосталне дјелатности такси-превоза и 
самостални аутопревозници возилима 
до 4 (четири) тоне носивости. 

 
Члан 4. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о утврђивању 
нискоакумулацијских дјелатности тра-

диционалних еснафских заната („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, бр. 11/10). 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу ос-

мог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 
Број:01-21-832/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
11.10.2017.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
 

768                      
 

На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 
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У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О НАБАВЉАЊУ, ДРЖАЊУ И 
НОШЕЊУ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ 

 
 
 

Проглашава се Закон о набав-
љању, држању и ношењу оружја и му-
ниције, који је донијела Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на  27. редовној сједници,  одржаној 
11. октобра 2017. године. 
 
Број:02-02-333/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
11.10.2017.године              Емир Оковић,с.р.                   
     Г о р а ж д е 
                                                                                                                       

769                                                                            
 

На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. став (1) тачка б), а у вези са 
чланом 16. став (1) тачка а) Устава Бо-
санско-подрињског кантона (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 8/98,10/00,5/03), 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 27. редовној сједни-
ци, одржаној 11. октобра 2017. године, 
д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О НАБАВЉАЊУ, ДРЖАЊУ  

И НОШЕЊУ ОРУЖЈА  
И МУНИЦИЈЕ 

 
ДИО ПРВИ - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

(Предмет Закона) 
 

Овим се Законом прописују ка-
тегорије оружја, набављање, држање,  
ношење и одузимање оружја, битних  
дијелова оружја и муниције и исправа  
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о оружју и муницији, начин поступа-
ња с оружјем и муницијом, промет ор-
ужја и муниције, поправљање и преп-
рављање оружја, оснивање и вођење 
цивилног стрелишта и евиденције о 
оружју и муницији, легализација и 
амнестија оружја на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (у да-
љем тексту: Кантон).  
 

Члан 2. 
(Примјена) 

 
(1) Оружје и муниција се могу набав-

љати, држати и носити само по од-
редбама овог Закона.  

(2) Одредбе овог Закона у погледу на-
бављања, држања и ношења оружја 
и муниције односе  се и на стране 
држављане са сталним боравком на 
територији Босне и Херцеговине.  

(3) Одредбе овог Закона не односе се 
на припаднике оружаних снага Бо-
сне и Херцеговине, полицијске  сл-
ужбенике, службенике судске пол-
иције, припаднике страже казнено-
поправних установа, запосленике  
Обавјештајно-сигурносне агенције  
Босне и Херцеговине и на запосле-
нике других државних органа када  
набављају, држе и носе оружје и 
муницију по прописима своје слу-
жбе.   

 
Члан 3. 

(Појам оружја, дијелова оружја, 
битних дијелова оружја и муниције) 
 
(1) Оружје у смислу овог Закона је ват-

рено оружје, те остало оружје, које 
је намијењено за самоодбрану, лов 
и спорт.  

(2) Оружјем се у смислу овог Закона 
сматрају и битни дијелови оружја.  
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(3) Битни дијелови ватреног оружја  су  

механизам за затварање цијеви ор-
ужја (носач или навлака са затвара-
чем) и цијев ватреног оружја с леж-
иштем метка који су, с обзиром да 
су то одвојени предмети, укључени 
у категорију ватреног оружја на ко-
је су постављени или на које се на-
мјеравају поставити.  

(4) Дио оружја, у смислу овог Закона,  
значи сваки дио или замјенски  дио  
који је посебно намијењен за ват-
рено оружје и битан је за његово дј-
еловање, укључујући цијев, кућиш-
те или уводник метака,  водилицу  
или цијев, затварач или носач зат-
варача те сваку направу намијење-
ну или прилагођену смањивању 
буке изазване испаљивањем из ват-
реног оружја.  

(5) У смислу овог Закона, муниција зн-
ачи меци као цјелина или  њихови 
дијелови, укључујући барут, иниц-
ијалне каписле,  потисно пуњење, 
зрна или пројектиле који се корис-
те у  ватреном оружју.  

 
Члан 4. 

(Изузеци од појма оружја 
 и муниције) 

 
У смислу овог Закона, не смат-

ра се оружјем и муницијом:  
 

a) оружје које је учињено трајно  
неприкладним за употребу  он-
еспособљавањем које осигурава 
да су сви битни дијелови ватре-
ног оружја трајно неупотребљ-
иви и да их није могуће одстра-
нити, замијенити или препра-
вити како би оружје на било ко-
ји начин поновно оспособили,   

б)   предмети који су израђени за   
       узбуњивање, сигнализирање,  
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спашавање  живота,  хумано уб-
ијање, омамљивање и успављи-
вање животиња или подводни 
риболов,   

       ц)  предмети који су намијењени за  
индустријске или техничке свр-
хе под условом да се могу кори-
стити само у наведене сврхе,  

        д)  декоративно оружје,  
        е)  имитације оружја,  
       ф)  муниција за ваздушно оружје,  
        г)  муниција за оружје с тетивом,  
        х)  неексплозивне компоненте ме- 
             тка и  
       и)  лажна муниција.  
 

Члан 5. 
(Значење појмова) 

 
Поједини појмови употријебље-

ни у овом закону имају сљедеће значе-
ње:  
 

а) Оружја:  
 

1) „Ватрено оружје” су све врсте пуш-
ака, пиштоља, револвера, као и све 
врсте направа које испаљују,  служе 
за испаљивање или се могу лако  
преправити  за испаљивање  сачме,  
зрна или неког другог пројектила 
дјеловањем потисног пуњења;  

2) „Кратко ватрено оружје” је оружје 
чија цијев није дужа од 30 цм, а ук-
упна дужина оружја не прелази 60 
цм;  

3) „Дуго ватрено оружје” је свако ват-
рено оружје, осим кратког ватреног 
оружја; 

4) „Аутоматско ватрено оружје” је св-
ако ватрено оружје које се након 
опаљења аутоматски напуни и које 
може испалити више од једног ме-
тка једнократним притискањем ок-
идача;  
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5) „Полуаутоматско  ватрено  оружје”  

је  оружје  које  је  након  испаљива-
ња  сваког  метка  поновно спремно 
за испаљивање и код којег је из ци-
јеви једнократним притиском оки-
дача могуће испаљивати један мет-
ак;  

6) „Ватрено оружје с репетирајућим 
механизмом” је оружје код којег је 
након испаљивања сваког метка 
потребно ручно преко механизма 
из спремника или цилиндра уба-
цити метак у цијев;  

7) „Ватрено оружје с једноструким ок-
идањем” је ватрено оружје које не-
ма спремник, које се прије сваког 
испаљивања пуни ручним убаци-
вањем метка у комору или у нишу 
за пуњење на поклопцу цијеви; 

8) „Ваздушно оружје” су све врсте пу-
шака, пиштоља, револвера и друг-
их направа које снагом  сабијеног  
ваздуха  или  другог  гаса  избацују  
кроз цијев зрно, куглицу, сачму 
или  други пројектил; 

9) “Аирсофт и паинтбалл направе”  
су пушке и пиштољи, односно сп-
ортски реквизити намијењени изб-
ацивању пластичних, гумених  или 
желатинозних пројектила  на  исти 
начин као и ваздушно оружје, с 
тим да могу имати  већи  калибар 
од наведеног и могу радити у  ау-
томатском режиму и да је енергија 
пројектила мања од енергије наве-
дене за појам ваздушног оружја; 

10) „Гасно оружје” су пиштољи, рево-
лвери, пушке и друге направе које 
под притиском енергије барутног 
пуњења или сабијеног гаса усмјере-
но распршују нешкодљиве надраж-
љиве твари за онеспособљавање 
појединца које на људско здравље 
имају краткотрајан учинак; 
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11) “Спреј за омамљивање” је направа  
намијењена цивилном тржишту,  
која  садржи  и приликом употребе  
распршује надражујућа хемијска је-
дињења у концентрацијама  дозво-
љеним по прихваћеним међунаро-
дним стандардима;  

12) “Уређај за изазивање електрошоко-
ва (електрошокер или парализат-
ор)” су ручне направе које помоћу 
високог електричног напона прив-
ремено онеспособљавају лица;  

13) „Оружје за сигнализацију” су пиш-
тољи, револвери, пушке и друге 
направе које под притиском енер-
гије  барутног  пуњења  или  сабиј-
еног  гаса  распршују  или  испаљу-
ју набој намијењен искључиво за 
изазивање гласног пуцња или ис-
паљивању свијетлећег сигнала;  

14) “Конвертибилно оружје” је гасно, 
стартно и сигнално оружје, као и 
свако друго оружје које има  цијев  
и изгледом подсјећа на ватрено ор-
ужје и које се, с обзиром на  конст-
рукцију и материјал од кога је нап-
рављено, може преправити тако да 
испаљује бојеву муницију;  

15) „Ловачко оружје” је ватрено оружје 
с којим се смије ловити дивљач у 
складу с прописима о ловству;  

16) “Комбиновано  оружје” је оружје  с  
двије или више олучених (ужљеб-
љених) и неолучених (глатких) ци-
јеви различитог калибра;  

17) „Спортско оружје” је ватрено, ваз-
душно, хладно и  оружје  с  тетивом 
или опругом које се користи у ст-
рељаштву или другим спортовима, 
у складу с посебним прописима; 

18) „Оружје с тетивом”  су  самострели,  
лукови,  праћке  и  друге  направе  
које снагом напете тетиве или дру-
ге еластичне материје избацују стр- 
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ијелу или други пројектил; 
19) „Старо оружје” су дуге и кратке 

пушке, кубуре и друге врсте  оруж-
ја за које се више не производи му-
ниција, које има историјску или 
умјетничку вриједност или служи 
за умјетничке, културне и друге 
сличне приредбе, или чини саста-
вни  дио народне  ношње  и  које је 
од стране овлаштене организације 
или овлаштеног појединца трајно 
онеспособљено за употребу,  

20) „Трофејно оружје” је ватрено и 
ваздушно оружје које је од стране 
овлаштене организације или овла-
штеног појединца трајно онеспосо-
бљено за употребу и хладно оружје 
које се чува као успомена  из  рани-
јег периода историје Босне и Херц-
еговине  или  за  његовог  власника 
представља личну или породичну 
успомену, односно трофеј;  

21) “Војно  оружје и муниција” је  ору-
жје и муниција које се набавља пр-
ема посебним прописима и чији 
промет физичким лицима није до-
звољен или је ограничен;  

22) „Хладно оружје” су бодежи, каме, 
мачеви, сабље, бајонети и скакавци 
чије се сјечиво налази под  притис-
ком сабијене опруге, а из дршке ис-
каче притиском на дугме или по-
лугу или металне звјездице за баца-
ње, без обзира на дужину оштри-
це, боксери, буздовани, те друго 
оружје са скривеном оштрицом, 
као и  други  предмети  погодни  за  
наношење  повреда  када се носе на 
јавним мјестима;  

23) „Оружје за личну сигурност” је кр-
атко и дуго ватрено оружје разли-
читих калибара;    

24) „Имитација оружја” су предмети 
који су вањским изгледом слични  
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или једнаки оружју, али их није мо-
гуће употријебити или преправити 
у ватрено оружје;  

25) „Декоративно оружје” је оружје ко-
је је израђено у декоративне  сврхе 
и није га могуће употријебити или 
преправити у ватрено оружје;  

26) „Репродукције оружја” су копије 
дугог  и  кратког  ватреног  оружја,  
које се пуне с уста цијеви црним 
барутом и пале фитиљем, кремен-
ом или капислом и  

27) „Мужари-прангије” су ручне или 
самостојеће направе намијењене за  
изазивање гласног пуцња, које су 
конструисане тако да не могу при-
мити цјеловити набој, пуне се с ус-
та цијеви одређеном количином  
црног  барута  и  пале  штапином,  
кременом  и капислом,  а  затварају 
средством мале специфичне тежи-
не.  

 
б) Остало:  
 
1) „Муниција са пробојним дејством” 

је муниција намијењена за војну 
употребу при чему је пројектил пр-
есвучен кошуљицом и има чврсту 
пробојну језгру; 

2) „Муниција  са  експлозивним  про-
јектилима”  је  војна  муниција  која  
садржи  пуњење  које експлодира 
приликом удара;  

3) „Муниција  са  запаљивим  пројект-
илима”  је  војна  муниција  код  ко-
је  пројектил  садржи хемијску смје-
су која се запали приликом додира 
с зраком или приликом удара; 

4) „Муниција  за  ватрено  оружје”  је  
цјеловит  метак  који  сједињује  ча-
хуру,  капислу,  барутно пуњење и 
пројектил или сачму;  

5) „Минско-експлозивна средства” су   
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све  врсте  бомби,  мина,  граната  и  
других направа опремљених  експ-
лозивном материјом или  адекватн-
ом неексплозивном материјом  или 
детонатором код којих под  спољњ-
им или унутрашњим  дјеловањем  
(тежина, удар, потез, трење, елек-
трична енергија, хемијска, нуклеа-
рна реакција и сл.) долази до осло-
бађања енергије и њиховог активи-
рања;  

6) „Оптички нишан” је направа којом 
се оружју повећава прецизност;  

7) „Посебна опрема за ватрено оруж-
је”  је  сваки  механизам  намијењен  
као додатак за основни модел ору-
жја;  

8) „Онеспособљавање ватреног оруж-
ја” је онеспособљавање свих битн-
их дијелова оружја на начин да њи-
ховим уклањањем, замјеном или 
измјеном не може бити омогућено 
његово оспособљавање:  

9) „Поправљање оружја” је отклања-
ње кварова на оружју и замјена или 
уградња оригиналних дијелова;  

10) „Преправљање оружја” је прилаго-
ђавање оружја другој муницији, за-
мјена или уградња битних дијело-
ва оружја и други захвати на оруж-
ју којима се утиче на његово функ-
ционисање или на техничка својст-
ва;   

11) „Преношење оружја” је премјешта-
ње оружја за које је издат оружни 
лист с једног мјеста на друго; 

12) „Промет оружја и муниције” је на-
бављање  оружја  и  муниције  ради  
продаје, смјештаја и чувања  оружја  
и муниције у сврху продаје, прода-
ја оружја и муниције на мало и  
велико  у Кантону; 

13) “Самостални подузетник” је  физи-
чко лице које  на основу  посебних   
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прописа обавља регистровану дјел-
атност;  

14) „Овлаштени трговац оружјем” је 
правно  лице  или  подузетник  ко-
ји посједује одобрење надлежне по-
лицијске управе за бављење проме-
том оружја, битним дијеловима  
оружја  и муниције; 

15) “Посредник у промету оружјем - 
брокер” је правно лице или поду-
зетник,  које  није  трговац оружјем,  
а који се на основу одобрења над-
лежне полицијске управе бави пре-
говарањем, уговарањем и посредо-
вањем у уговарању послова у вези  
с куповином или продајом оружја 
и муниције;  

16) “Овлаштени сервисер оружја” је 
правно лице или подузетник  којем  
је рјешењем надлежног органа одо-
брено бављење поправљањем и пр-
еправљањем оружја;  

17) “Испитавање  ватреног  оружја”  је  
провјеравање исправности функ-
ционисања оружја и исправности 
појединих дијелова ватреног оруж-
ја те контрола издржљивости ције-
ви и других дговарајућих дијелова 
под одређеним притиском;  

18) “Обиљежавање жигом ватреног ор-
ужја” је утискивање прописаних жи-
гова на одређене дијелове ватреног 
оружја за које је испитивањем утвр-
ђена исправност;  

19) “Технички преглед ватреног  оруж-
ја” је преглед  који се обавља  ради  
провјере техничке исправности ор-
ужја;  

20) “Легализација оружја” је поступак  
регистрације нерегистрованог ору-
жја које је лице посједовало без одо-
брења за које није потребно доказ-
ивати поријекло оружја, уз испуње-
ност услова прописаних овим Зако- 
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ном;  

21) “Амнестија лица” је ослобађање  од 
одговорности за нелегално посје-
довање оружја, муниције и минско-
експлозивних средстава, приликом 
добровољне предаје истог;  

22) „Регистровано оружје” је оружје за 
које је издата одговарајућа исправа 
о оружју;  

23) „Регистрација оружја” је унос под-
атака о оружју и власнику, однос-
но кориснику оружја у службене 
евиденције прописане овим Закон-
ом, као и прописима донијетим на 
основу овог Закона, уз издавање 
одговарајуће исправе,  

24) “Оружни лист” је исправа на осно-
ву које се држи и носи оружје у ск-
ладу с овим Законом и садржи по-
датке о оружју, битним дијеловима 
оружја и власнику оружја; 

25) „Власници оружја”, у смислу овог 
Закона су физичка лица, правна 
лица и подузетници који имају пр-
аво власништва на оружју,  

26) “Имаоци оружја” у смислу овог За-
кона су физичка, правна лица и 
подузетници који оружје имају у 
законитом посједу; 

27) „Заједнички корисници оружја”, у  
смислу  овог  Закона,  су  лица  која  
користе једно исто ловачко или сп-
ортско оружје;  

28) „Цивилно стрелиште” је отворени  
или затворени објекат (стрељана)  
намијењен спортско-рекреативном  
гађању и едукацији који испуња-
вају техничке и  сигурносне  услове  
за употребу регистрованог или пр-
ијављеног оружја и  

29) “Вјежбалиште” је дио ловишта од-
ређен за испитивање  прецизности  
ловачког оружја које се формира у 
складу са прописима о ловству.  
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Члан 6. 
(Категоризација оружја) 

 
Оружје се, према одредбама ов-

ог Закона, разврстава у четири катего-
рије:  
 

а) Категорија А, коју чине:  
 

1) минско-експлозивна средства,   
2) војни пројектили с експлозивним 

пуњењем, лансери и бацачи,  
3) аутоматско ватрено оружје,  
4) ватрено  оружје  које  је  скривено  

у другим предметима тако да изг-
леда  као  неки  други предмет,  

5) муниција с пробојним, експлозивн-
им, обиљежавајућим или запаљив-
им пројектилима, те пројектили за 
такву муницију,  

6) муниција за пиштоље и револвере 
с пројектилом који има експанзиј-
ски учинак и пројектили за такву 
муницију осим муниције за лов 
или спортско стрељаштво за лица 
којима је дозвољено да користе то 
оружје,  

7) све врсте оружја с интегралним пр-
игушивачима, пригушивачи нами-
јењени оружју и дијелови за пригу-
шиваче,  

8) оружје које је израђено или прера-
ђено без одобрења за промет оруж-
јем,  

9) полуаутоматско ватрено оружје за  
цивилну употребу, које по свом ау-
тентичном изгледу одговара ауто-
матском оружју, осим оружја за лов 
и спортско стрељаштво,  

10) остало ватрено оружје које није об-
ухваћено категоримама Б, Ц или Д 
и  

11) посебна опрема за ватрено оружје.      
 

б) Категорија Б, коју чине:  
 

1) полуаутоматско или репетирајуће  
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краткоцијевно ватрено оружје,  

2) краткоцијевно ватрено оружје за 
јединачну паљбу са средишњим 
паљењем,  

3) краткоцијевно ватрено оружје за је-
диначну паљбу с рубним паљењем, 
укупне дужине до 28 цм,  

4) краткоцијевно ватрено оружје за је-
диначну паљбу за муницију с руб-
ним паљењем, укупне дужине изн-
ад 28 цм,  

5) полуаутоматско дугоцијевно ватре-
но оружје с магацином и лежишт-
ем за више од три метка,  

6) полуаутоматско дугоцијевно ватре-
но оружје с магацином и лежишт-
ем за највише три метка, код  којег  
се магацин, односно опруга за пу-
њење може скинути, односно није  
сигурно да ли је оружје такве конс-
трукције да га је могуће уобичајен-
им алатом преправити у оружје с 
магацином и лежиштем за више од 
три метка,  

7) репетирајуће и полуаутоматско ду-
гоцијевно ватрено оружје с глатк-
ом цијеви укупне дужине до 60 цм,  

8) полуаутоматско ватрено оружје за  
цивилну употребу које је слично  
аутоматском војном ватреном ору-
жју, искључиво полуаутоматског 
начина рада те максималног  капа-
цитета магацина 30 комада метака, 
које је дозвољено искључиво у спо-
ртске сврхе,   

9) репетирајуће  дугоцијевно  ватрено  
оружје  које није обухваћено у  под-
тачки  6),  тачке  б) овог члана,  

10) дугоцијевно ватрено оружје за једи-
начну паљбу с једном или више 
ужљебљених цијеви,  

11) дугоцијевно ватрено оружје за једи-
начну паљбу с једном или више гл-
атких цијеви, 
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12) полуаутоматско дугоцијевно ватре-

но оружје које није обухваћено по-
дтачкама 5), 6), 7) и 8) тачком б) ов-
ог члана и  

13) комбиновано оружје. 
 
ц) Категорија Ц, коју чине:  
 

1) гасно оружје,  
2) репродукција ватреног оружја код 

којег се не употребљава метак с це-
нтралним или ивичним  паљењем,  

3) мужари- прангије,  
4) старо оружје,  
5) трофејно оружје, изузев хладног  и 

ваздушног оружја које има карак-
теристике ваздушног оружја  из по-
дтачке 4) тачке д) овог члана,  

6) ваздушно оружје чија је кинетичка 
енергија 10,5 Ј или већа или је брзи-
на пројектила 200 м/с или већа и 
калибра већег од 4,5 мм и  

7) оружје с тетивом чија је сила зате-
зања тетиве већа од 450 Н, односно 
чија је натезна тежина  већа од 101 
либре.  

 

д) Категорија Д, коју чине:  
 

1) електрични парализатори снаге до 
10 000 В,  

2) спрејеви за омамљивање,  
3) хладно оружје,   
4) ваздушно оружје  чија је кинетичка 

енергија мања од 10,5 Ј или је брзи-
на пројектила мања од 200 м/с и 
калибра  4,5 мм и мањег, 

5) оружје с тетивом чија је сила затез-
ања тетиве мања од 450 Н, односно  
чија је натезна тежина мања од 101 
либре.  

 
Члан 7. 

(Ограничења) 
 
(1) Оружје из члана 6. овог Закона се, у  
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погледу права и обавеза власника 
оружја, разврстава у:  
 

a) забрањено оружје - оружје кате-
горије А,  

б) дозвољено оружје за које је пот- 
ребно претходно одобрење - 
ор-ужје категорије Б,  

ц)   дозвољено оружје за које је по- 
требна пријава надлежном орг-
ану, а за старо ватрено оружје и 
одобрење за сакупљање - оруж-
је категорије Ц и   

д) дозвољено оружје за које није по- 
требно одобрење нити пријава 
надлежном органу - оружје кате-
горије Д.  

 

(2) Забрањено је набављање или држа-
ње или ношење оружја  категорије  
А, осим ако овим Законом није др-
угачије прописано.  

(3) Забрањено је набављање или држа-
ње или ношење оружја категорије  
Б без одговарајућеисправе оружју.  

(4) Забрањено је држање или ношење 
оружја категорије Ц без одговорају-
ће исправе о оружју.  

(5) Забрањено је носити хладно оруж-
је на јавним мјестима, вјерским оку-
пљањима, угоститељским објекти-
ма, образовним установама и на 
другим јавним мјестима.  

(6) Оружје категорије Д могу набавља-
ти, држати и носити само лица ст-
арија од 18 година, а изузетно рас-
пршиваче (спрејеве) могу држати и 
носити лица старија од 16 година.  

 
ДИО ДРУГИ - ПОСТУПАК 

НАБАВЉАЊА ОРУЖЈА  
И МУНИЦИЈЕ 

 
Члан 8. 

(Исправе о оружју) 
 

(1) Исправе о оружју у смислу овог За- 
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кона су:  
 

а) одобрење за набављање оружја,  
б) оружни лист,  
ц) одобрење за држање оружја,  
д) одобрење за сакупљање старог  
       оружја,  
е)   потврда о пријави и   
ф) друге исправе о оружју издате  
       на основу међународних угово- 
 ра.  
 

(2) Ближе одредбе о изгледу и садржа-
ју образаца исправа о оружју из ст-
ава (1) овог члана, као и  захтјева  за  
издавање  исправа о оружју  и  дру-
гих докумената, на приједлог пол-
ицијског комесара, правилником  
прописује министар за  унутрашње  
послове Кантона (у даљем тексту: 
министар).   

 
Члан 9. 

(Надлежна полицијска управа) 
 

Надлежна полицијска управа, у 
смислу овог Закона, је организациона 
јединица Управе полиције у саставу 
Министарства за  унутрашње  послове  
Кантона (у  даљем  тексту:  Управа  по-
лиције) на чијем подручју физичко ли-
це као подносилац захтјева има преби-
валиште или боравиште, правно лице 
или  подузетник који  као  подносиоци  
захтјева имају сједиште (у даљем  текс-
ту:  надлежна полицијска управа).  
 

Члан 10. 
(Општи и посебни услови  

за издавање одобрења за набављање 
оружја за физичка лица) 

 
(1) Оружје из категорије Б физичка 

лица могу набављати само на осно-
ву одобрења надлежне полицијске 
управе.  
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(2) Захтјев за издавање одобрења за 

набављање оружја категорије Б за 
физичка лица подноси се на про-
писаном обрасцу надлежној поли-
цијској управи.  

(3) Надлежна  полицијска  управа  из-
даће физичком лицу одобрење  за  
набављање оружја категорије Б ук-
олико испуњава опште и посебне 
услове.  

(4) Општи услови за издавање одобре-
ња за набављање оружја физичком 
лицу су:   
а)   да има оправдани разлог за на- 
      бављање оружја;  
б) да је лице навршило 18 година  
      живота;   
ц)  да  није у Босни и Херцеговини  

правоснажно осуђено за криви-
чно дјело, осим за кривично дје-
ло против безбједности јавног 
саобраћаја, односно за кривична 
дјела у држави чији је државља-
нин или у којој има пребивали-
ште или боравиште;  

д) да против њега у Босни и Херц- 
еговини није потврђена  оптуж-
ница,  осим  за  кривична  дјела 
против безбједности јавног сао-
браћаја, односно за кривична 
дјела у држави чији је државља-
нин или у којој има пребивали-
ште или боравиште;  

е) да лице у посљедње двије годи- 
не до дана  подношења  захтјева  
за издавање одобрења за набав-
љање оружја није у Босни и Хе-
рцеговини кажњавано за прек-
ршај против јавног реда и мира  
с обиљежјем насиља,  прекршај 
прописан овим Законом или пр-
екршај с обиљежјем насиља пр-
описан другим законом,  однос-
но за исти прекршај у држави  
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чији је држављанин или у којој 
има пребивалиште или борави-
ште;   

ф) да се против њега не  води  пре- 
кршајни  поступак  у  Босни  и  
Херцеговини  за  прекршај про-
тив јавног реда и мира с обиље-
жјем насиља, прекршај пропи-
сан овим Законом или прекрш-
ај с обиљежјем насиља  пропис-
ан другим законом,  односно  за  
исти прекршај у држави чији је 
држављанин или у којој има пр-
ебивалиште или боравиште и  

г) да не постоје  друге околности  
које указују да би  оружје  могло  
бити злоупотријебљено, а наро-
чито: да се води кривична  ист-
рага, чешће и прекомјерно ужи-
вање алкохола, уживање нарко-
тичких средстава или других 
омамљујућих средстава, порем-
ећени породични односи, су-
коби с околином, агресивно и 
екцесно понашање, те други по-
ремећаји у онашању, дисцип-
линске повреде прописа о лов-
ству и спортском стрељаштву, 
као и друге околности које ице 
чине неподобним за посједова-
ње оружја.  

 

(5) Посебни услови за издавање првог 
одобрења за набављање оружја фи-
зичком лицу су: 
    

а) да је на здравственом прегледу  
утврђено да је лице здравствено 
способно за држање и ношење 
оружја и  

б)  да располаже техничким знањем  
за правилно руковање оружјем и 
да познаје прописе који се одно-
се на држање, чување и ношење 
оружја.  
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Члан 11. 
(Оправдан разлог  

за набављање оружја) 
 
(1) Физичко лице оружје Б категорије 

може набавити у сврху личне сигу-
рности, лова или спорта, уколико 
има оправдан разлог за набављање 
оружја.  

(2) Физичко лице има оправдан разл-
ог за набављање оружја у сврху ли-
чне сигурности, уколико учини вј-
ероватним да би му могла бити уг-
рожена лична сигурност или због 
других сличних  околности. 

(3) Физичко лице има оправдан разл-
ог за набављање ловачког оружја 
уколико је члан ловачког  удруже-
ња и уколико има положен ловач-
ки испит, што доказује  увјерењем 
о чланству у ловачком друштву, 
чланском књижицом и увјерењем о 
положеном ловачком испиту.  

(4) У случају престанка чланства у ло-
вачком удружењу, исто је дужно у 
року од 30 дана од дана  престанка  
чланства да достави надлежној  по-
лицијској управи доказ о  престан-
ку чланства.  

(5) Изузетно од ставова (2) и  (3) овог  
члана, физичко лице има оправдан 
разлог за набављање оружја колико 
је оружје:  
 

а)  неопходно ради заштите имови- 
      не (стада, усјева и сл.) и  
б) ако се ради о оружју стеченом на  
    основу наслијеђа.  
 

(6) Физичко лице има оправдан разл-
ог за  набављање  спортског  оружја  
уколико је члан спортске стрељач-
ке  организације и активно се  бави 
спортским стрељаштвом, што  док-
азује увјерењем спортске стрељачке 
организације чији је члан и чланск- 
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ом књижицом.  

(7) У случају престанка чланства физ-
ичког лица у  спортској стрељачкој  
организацији, исто је дужно у  року 
од 30 дана од дана престанка члан-
ства да достави надлежној полици-
јској управи доказ о престанку чла-
нства.  

 
Члан 12. 

(Прикупљање података   
и утврђивање оправданог  

разлога за набављање оружја  
и других околности) 

 
(1) Провјеру постајања услова и око-

лности из члана 10. став (4) тачке  
а) и г) овог Закона врши  полици-
јски службеник који  је овлаштен 
тражити и прикупљати податке и 
информације о подносиоцу захтје-
ва за набављање оружја од грађана, 
надлежних органа, установа и инс-
титуција, о чему сачињава службе-
ну забиљешку.  

(2) Надлежна полицијска управа је  ов-
лаштена тражити и прикупљати 
податке и информације од надлеж-
них ргана, установа и институција 
који располажу траженим подаци-
ма.  

(3) Надлежни органи, установе и  инс-
титуције дужни су, на захтјев  пол-
ицијског службеника и надлежне 
полицијске управе, пружити пот-
ребну сарадњу и уступити тражене 
податке и информације.  

 
Члан 13. 

(Прикупљање доказа 
 о испуњавању осталих  

општих услова) 
 
(1) Постојање услова из члана 10. став 

(4) тачка б) овог Закона утврђује се  
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на основу увида у личну карту по-
дносиоца захтјева, а надлежност по-
лицијске управе на основу обавије-
сти надлежног органа о пребива-
лишту - боравишту са личним по-
дацима (ПБА - 3 образац).  

(2) Прикупљање доказа о испуњавању 
услова из члана  10.  став  (4)  тачки  
ц),  д),  е)  и ф)  овог  Закона,  по  сл-
ужбеној дужности, врши надлеж-
на полицијска управа (увјерење на-
длежног суда, увјерење  надлежног 
тужилаштва и увјерење органа  на-
длежног за вођење казнених или 
прекршајних евиденција), а уколи-
ко из објективних и оправданих ра-
злога то није у могућности извр-
шити, надлежна полицијска упра-
ва ће подносиоца захтјева упутити 
да тражене податке достави лично.        

 
Члан 14. 

(Утврђивање здравствене 
способности подносиоца захтјева) 

 
(1) Постојање услова из члана 10. став 

(5) тачка а) доказује  се  увјерењем о 
здравственој способности за држа-
ње и ношење оружја издато од ст-
ране овлаштене здравствене уста-
нове, које не може бити старије од 
шест мјесеци од дана издавања. 

(2) Лице  којем  је  издато  увјерење  из  
става (1) овог члана дужно је  свак-
их 10 година приступити  здравств-
еном прегледу ради утврђивања 
здравствене способности за посје-
довање оружја.  

(3) Подносилац захтјева за издавање 
одобрења за набављање оружја или 
надлежно тијело које има оправдан 
интерес, а није задовољно  издатим  
увјерењем о здравственој способно-
сти за држање и ношење оружја,  
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може изјавити жалбу другостепеној 
здравственој комисији коју именује 
министар здравства у Кантону. 

 
Члан 15. 

(Промјена здравствене способности) 
 
(1) Здравствена установа, као и свако 

лице које има сазнања о промјени 
здравственог стања имаоца  оружја, 
а  које може утицати на  способност  
за  држање  и ношење оружја,  дуж-
ни су одмах по сазнању за такву 
промјену обавијестити надлежну 
полицијску управу или најближу 
полицијску станицу.  

(2) Надлежна полицијска управа рјеш-
ењем упућује имаоца оружја за кој-
ег се оправдано сумња да више ни-
је здравствено способан за држање 
и ношење оружја на ванредни  здр-
авствени преглед код овлаштене 
здравствене установе.  

(3) Ималац оружја из става (2) овог чл-
ана обавезан је да у року од 15 дана 
од дана пријема рјешења о упући-
вању на ванредни здравствени пре-
глед, достави надлежној полицијск-
ој управи увјерење о здравственој 
способности.  

(4) Трошкове здравственог прегледа 
имаоца оружја из става (2) овог чла-
на. који је проглашен здравствено  
способним  за  држање  и  ношење  
оружја  сноси  Управа  полиције,  а  
поступак проводи надлежна поли-
цијска управа, након поднесеног 
захтјева за надокнаду трошкова 
имаоца оружја.  

(5) Трошкове здравственог прегледа 
имаоца оружја из става (2) овог чл-
ана који је проглашен здравствено 
неспособним за држање и ношење 
оружја сноси ималац оружја.  
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Члан 16. 
(Доношење прописа о утврђивању 

здравствене способности за држање 
и ношење оружја) 

 
Услове које морају испуњавати  

здравствене установе које ће  обављати 
здравствене прегледе којима се утвр-
ђује здравствена способност за држа-
ње и ношење оружја, начин и   поступ-
ак обављања редовних и ванредних зд-
равствених прегледа, попис болести и 
здравствених стања која лице чине не-
подобним за држање и ношење оруж-
ја, начин вођења евиденције и медици-
нске документације, размјена подата-
ка о издатим љекарским  увјерењима и 
промјенама у погледу здравствене спо-
собности имаоца оружја, садржај увје-
рења о извршеном здравственом прег-
леду, накнаде у вези с утврђивањем 
здравствене способности те друга пи-
тања од значаја за утврђивање здрав-
ствене способности, правилником про-
писује министар здравства у сарадњи 
са Министарством за унутрашње  пос-
лове  Кантона (у  даљњем тексту: Мин-
истарство).   
 

Члан 17. 
(Утврђивање техничког  

знања за правилно руковање 
оружјем и познавања прописа који 

се односе на држање, чување  
и ношење оружја) 

 
(1) Испуњавање услова из члана 10. ст-

ав (5) тачка б) овог Закона подноси-
лац  захтјева доказује:  
 

а)   за кратко оружје Б категорије –  
потврдом  о  оспособљености  за  
правилно руковање, држање и 
ношење оружја коју издаје над-
лежна комисија Управе полици- 
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је именована од стране полициј-
ског комесара, која за свој рад 
има право на новчану накнаду;     

б)  за  ловачко  оружје  Б  категорије   
- увјерењем о  положеном лова-
чком испиту које издаје надлеж-
на организација, у складу с од-
редбама важећег закона о ловст-
ву и  

ц)   за спортско оружје Б категорије  
- потврдом о оспособљености за 
правилно руковање, држање и  
ношење оружја коју издаје  спо-
ртска стрељачка организација.  

(2) Изузетно од става (1) овог члана, 
лица која обављају или су обављала 
послове полицијског службеника, 
осигурања лица и имовине, профе-
сионална војна лица, резервне вој-
не старјешине, као и учесници одб-
рамбеног рата 1992-1995. година  и 
лица која имају регистровано ват-
рено оружје ослобођена су обуке и 
полагања испита за правилно ру-
ковање оружјем, као и друга лица 
која су кроз школовање и друге ви-
дове обуке оспособљена за рукова-
ње оружјем, што се доказује одгова-
рајућом исправом надлежног орга-
на.   

(3) Комисија  из става (1) тачка  а) овог  
члана врши надзор над радом  уст-
анова и других правних лица, ло-
вачких организација и спортских 
стрељачких организација у погле-
ду начина оспособљавања  физич-
ких лица о техничком знању за  пр-
авилно руковање оружјем и позна-
вању прописа који се односе на 
држање, чување и ношење оружја. 

(4) Програм и трошкове оспособљава-
ња, начин рада и   састав  комисије 
из става (1) тачка а) овог члана те  
висину новчане накнаде за рад у  
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комисији,  као и друга питања  која 
се односе на оспособљавање за пра-
вилно руковање и познавање про-
писа у вези са држањем, чувањем и 
ношењем кратког ватреног оружја, 
на приједлог полицијског комеса-
ра, правилником прописује мини-
стар.  

 
Члан 18. 

(Рок за достављање доказа  
о испуњавању посебних услова  

који се односе на набављање оружја) 
 

Од  подносиоца  захтјева  који  
испуњава опште услове из члана 10. 
став (4) овог Закона, надлежна полици-
јска управа ће затражити да у року од 
60 дана достави доказе о испуњавању 
посебних услова из члана 10. став (5) 
овог Закона.  
 

Члан 19. 
(Оцјена доказа о испуњавању 
 услова за издавање одобрења  

за набавку оружја) 
 
(1) Оцјену прикупљених доказа за до-

бијање одобрења за набављање ор-
ужја врши   комисија састављена од 
три члана коју именује начелник 
надлежне полицијске управе. 

(2) Начин  рада  комисије  из  става  (1)  
овог члана и друга значајна пита-
ња у вези са радом комисије, пра-
вилником на приједлог полицијск-
ог комесара, прописује министар.  

(3) Уколико лице које има важећи ору-
жни  лист  за  оружје  које  је  раније  
набавило на основу издатог одоб-
рења за набављање оружја, подне-
се захтјев за издавање  одобрења за 
набављање оружја исте врсте, неће 
се проводити поступак за утврђи- 
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вање општих и посебних услова из 
члана 10 ставови (4) и (5) овог За-
кона.   

(4) Надлежна полицијска управа овл-
аштена је у свако доба  провјерити 
даље испуњавање услова из члана 
10. став (4), тачке а), ц), д), е), ф) и г) 
и става (5) тачка а) овог члана код 
лица којем је издат оружни лист за 
набављање, држање и ношење ору-
жја, ако сазна за околности које до-
воде у сумњу даље испуњавање тих 
услова.   

 
Члан 20. 

(Издавање одобрења за набављање 
оружја физичком лицу и одбијање 

захтјева за набављање оружја) 
 
(1) На основу писменог приједлога ко-

мисије из члана 19. овог Закона, 
физичком лицу које испуњава ус-
лове из члана 10. овог Закона, над-
лежна полицијска управа издаје рј-
ешење којим се одобрава набавља-
ње  оружја  категорије Б. 

(2) Рјешење којим је одобрено набав-
љање оружја из става (1) овог члана 
важи шест мјесеци од дана издава-
ња рјешења.  

(3) Физичко лице којем је издато рјеш-
ење о одобравању набавке оружја, 
а оружје није набавило у року из 
става (2) овог члана, дужно је вра-
тити рјешење у року од осам дана 
од дана истека рока важења надле-
жној полицијској управи која је из-
дала рјешење.   

(4) На основу писменог приједлога ко-
мисије из члана 19. овог Закона, 
физичком лицу које не испуњава 
услове из члана 10. овог Закона на-
длежна  полицијска  управа  издаје  
рјешење  којим  се  одбија захтјев за    
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набављање  оружја  категорије Б. 

(5) У рјешењу којим се одбија захтјев  
за издавање одобрења за  набавља-
ње  оружја категорије  Б  физичком  
лицу,  због  околности из члана  10.  
став (4) тачка г) овог Закона, надле-
жна полицијска управа није  обаве-
зна образлагати разлоге  којима се 
руководила код доношења рјеше-
ња.  

(6) Против рјешења из ставова (1) и (4) 
овог члана може се изјавити  жалба  
полицијском комесару у року од 15 
дана од дана пријема рјешења.  

(7) Против рјешења донесеног по жал-
би не може се водити управни сп-
ор. 

 
Члан 21. 

(Услови за издавање одобрења  
за набављање оружја за правна 

 лица и подузетнике) 
 
(1) Оружје из категорије Б правна ли-

ца и подузетници могу набављати 
само на основу одобрења за набав-
љање оружја које издаје надлежна 
полицијска управа, уколико испу-
њавају  сљедеће услове:  
 

а)  да имају оправдан разлог за на- 
     бављање оружја,  
б) да  одговорно  лице  и  лице  зад- 

ужено  за  сигурност  у  правном  
лицу,  односно  код подузетника 
испуњава опште и посебне усло-
ве из члана 10. овог Закона и  

ц) да правно лице, односно  поду- 
зетник испуњава услове за сигу-
ран смјештај и чување оружја, у 
складу с одредбама посебног пр-
описа из става (5) овог члана.  
 

(2) Оправдани разлог из става (1) тач- 
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ка а) овог члана за набављање ору- 
жја има правно лице и  подузетник  
који има организовану унутрашњу 
службу заштите у складу с важећ-
им прописима или које је регистро-
вано код надлежног органа за обав-
љање дјелатности: лова, узгоја  див-
љачи, стрељаштва, вођења цивилн-
их стрелишта, послова обезбјеђења 
лица и имовине, оспособљавања  
лица за руковање ватреним оруж-
јем,  научног  истраживања  за које  
је потребно оружје, снимања  фил-
мских и приказивања  позоришних 
представа и музејских експоната. 

(3) Надлежна полицијска управа може 
издати одобрење за набављење и 
држање оружја категорије Б прив-
редним друштвима која се баве пр-
оизводњом муниције и дијелова 
оружја у сврху вршења опита гото-
вих производа, а у изузетним слу-
чајевима може се издати одобрење 
за набављање и држање оружја и 
дијелова за оружје категорије А 
(члан 6. став (а) подтачка 3)), при-
вредним друштвима која се баве  
производњом муниције у сврху вр-
шења опита готових производа. 

(4) Правним лицима  која  поступају  у  
складу с одредбама важећег Закона 
о агенцијама и унутрашњим служ-
бама за заштиту људи и имовине, 
надлежна полицијска управа може 
издати одобрење за набављање  и  
држање  оружја  уз  претходну  саг-
ласност Федералног министарства 
за унутрашње послове.  

(5) Начин смјештаја, чувања оружја и 
муниције, на приједлог полицијс-
ког комесара, правилником пропи-
сује министар.  
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Члан 22. 
(Поступање по захтјеву за издавање 

одобрења за набављање оружја 
правном лицу и подузетнику) 

 
(1) Комисија из члана 19. овог  Закона 

цијени испуњавање услова за доби-
јање одобрења за набављање оруж-
ја за подносиоце захтјева који су 
правна лица и предузетници, а у 
складу с одредбама овог Закона  и 
прописа из члана 19. овог Закона.  

(2) Надлежна полицијска управа, на 
писмени приједлог комисије из чл-
ана 19. овог Закона, доноси рјеше-
ње  којим  се  одобрава  набављање  
оружја категорије Б правном лицу 
и подузетнику који испуњава усло-
ве из члана 21. став (1) овог Закона.  

(3) Рјешење којим је одобрено набав-
љање оружја из става (2) овог члана 
важи шест мјесеци од дана издава-
ња рјешења.  

(4) Правно лице и подузетник којем је  
издато рјешење из става (2) овог чл-
ана, а  ружје није набавио у року из 
става (3)овог члана, дужан је врати-
ти рјешење надлежној полицијској 
управи која је издала рјешење у ро-
ку од осам дана од дана истека ро-
ка важења.    

(5) Надлежна полицијска управа, уко-
лико правно лице и подузетник  не 
испуњавају услове из члана 21.  ст-
ав (1) овог Закона, доноси  рјешење  
којим се одбија захтјев за издавање 
одобрења за набављање оружја ка-
тегорије Б.  

(6) Против рјешења из ставова (2) и (5) 
овог  члана може се изјавити жалба 
полицијском комесару у року од 15 
дана од дана пријема рјешења.  

(7) Против рјешења донесеног по жа- 
лби не може се водити управни спор. 
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Члан 23. 
(Набављање битних дијелова оружја) 
 
(1) Власник оружја може набављати 

битне дијелове оружја уз важећу ис-
праву о оружју, уз обавезу пријаве 
надлежној полицијској управи у ро-
ку од осам дана од дана набавља-
ња, као и предаје надлежној поли-
цијској управи замијењених  техни-
чки исправних дијелова ватреног 
оружја који се означавају фабрич-
ким бројем.  

(2) Подаци о набављеним дијеловима 
уносе се у прописане исправе о ор-
ужју и евиденцију о издатим испр-
авама о оружју. 

 
Члан 24. 

(Набављање муниције) 
 
(1) Муниција се може набављати само  

за врсту оружја за које лице има ва-
жећу исправу о оружју, изузев  цив-
илних  стрелишта  и  спортских  ст-
ељачких организација  које могу  
набављати различиту муницију за 
своје потребе и потребе обуке. 

(2) Набављање муниције може изврш-
ити лице којем је издат оружни ли-
ст уз посједовање истог и личне ка-
рте, или уз посједовање одобрења 
за држање оружја. 

 
Члан 25. 

(Одузимање одобрења   
за набављање  оружја) 

  
(1) Одобрење за набављање оружја  

фи-зичком лицу ће да сеодузме  
ако након издавања одобрења нас-
тупи неки од случајева који би  био  
у супротности с условима  пропи-
саним у члану 10. став (4) тачке а),  
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ц), д), е), ф) и г) и став (5) тачка а) 
овог Закона, што цијени комисија 
из члана 19. овог Закона. 

(2) Одобрење за набављање оружја  пр-
авном лицу и подузетнику ће  да се 
одузме ако након издавања  одоб-
рења наступи неки од случајева ко-
ји би био у супротности с условима 
прописаним у члану 21. став (1) та-
чке а), б) и ц) овог Закона, што ци-
јени комисија из члана 19. овог За-
кона. 

(3) О одузимању одобрења  из  ставова  
(1) и (2) овог члана надлежна  поли-
цијска управа, на приједлог  Коми-
сије из члана 19. овог Закона, доно-
си рјешење против којег се може 
изјавити жалба полицијском коме-
сару у року од 15 дана од дана пр-
ијема рјешења. 

(4) Против рјешења полицијског ком-
есара из става (3) донесеног по жа-
лби  не  може  се  водити управни 
спор.  

 
Члан 26. 

(Регистрација оружја и издавање 
оружног листа и одобрења за 

држање оружја) 
 
(1) Физичко лице коме је издато одо-

брење за набављање оружја из  чла-
на 20. став (1) овог Закона подноси  
надлежној полицијској управи пис-
мени захтјев за регистрацију  оруж-
ја и издавање оружног листа у року 
од осам дана од дана набављања 
оружја.  

(2) Правно лице и подузетник коме је 
издато одобрење за набављање ор-
ужја из члана 22. став (2) овог  Зако-
на подноси надлежној  полицијској   
управи писмени захтјев за регист- 
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рацију оружја и издавање одобре- 
ња за држање оружја у року од ос-
ам дана од дана набављања оружја 
и дужно је водити евиденцију о на-
бављеном оружју.  

(3) За оружје набављено на основу од-
обрења, надлежна полицијска упр-
ава физичком лицу за држање и 
ношење оружја издаје оружни ли-
ст, а правном лицу и подузетнику 
издаје одобрење за држање оружја. 

 
Члан 27. 

(Оружни лист) 
 
(1) За држање и ношење оружја физи-

чком лицу се издаје оружни лист 
који издаје надлежна полицијска 
управа. 

(2) Ималац оружја дужан је, када држи 
или носи оружје, имати уз себе 
оружни лист издат за то оружје и 
на захтјев полицијских службеника 
и других овлаштених службених 
лица Министарства омогућити ув-
ид у то оружје и оружни лист. 

(3) Издавање оружног листа не може 
се одбити лицу коме је издато одо-
брење за набаваљање оружја, осим 
у случајевима предвиђеним овим 
Законом. 

(4) На исто ловачко или спортско ор-
ужје могу се издати оружни  листо-
ви за највише три лица, уз овјерену 
сагласност власника оружја. 

(5) Оружни лист се издаје на неогра-
ничено вријеме.  

(6) У оружном листу ће се евиденти-
рати војно и ловачко обиљежје ка-
либра муниције. 

(7) Образац и садржај обрасца оружн-
ог листа, на приједлог полицијског 
комесара, прописује министар. 
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Члан 28. 

(Издавање одобрења  
за држање оружја) 

 
(1) Одобрење за држање оружја изда-

је се правном лицу и  подузетнику  
на  неодређено вријеме.  

(2) Правно лице и подузетник код  ко-
јег је из било којих разлога  преста-
ла потреба за даљим држањем ору-
жја и муниције,  обавјештава  о то-
ме у року од 15 дана надлежну по-
лицијску управу на чијем подручју 
се оружје држи.  

(3) Надлежна полицијска управа  пре-
узима оружје и преосталу муници-
ју и поступа у складу са  чланом 55. 
овог Закона.  

(4) Стрељачки  савез  Кантона преузи-
ма оружје од спортске стрељачке    
организације која је престала са ра-
дом, те га дистрибуира другим  ст-
рељачким  организацијама  које  су 
регистроване на подручју Кантона.  

(5) Надлежни ловачки савез  преузима  
оружје од ловачке организације ко-
ја је престала са радом, те га дист-
рибуира другим ловачким органи-
зацијама које су регистроване на 
подручју Кантона.  

 
Члан 29. 

(Одбијање захтјева за издавање 
оружног листа и одобрења 

 за држање оружја) 
 
(1) Надлежна полицијска управа неће 

издати оружни лист и одобрење за 
држање оружја:  
 

а) за које се не може доказати по- 
    ријекло,  
б) за оружје које прије стављања у  

промет није означено жигом или  
ако му је оштећен или уништен  

Број 10 – страна 2179 
 

 
фабрички број или које није те-
хнички исправно или које није 
обиљежено у складу с посебним 
законом и  

ц) ако након извршене набавке  ор- 
ужја  наступи  који  од  случајева  
који  би  био  у супротности с ус-
ловима прописаним у члану 10. 
став (4) тачке а), ц), д), е), ф) и г) 
и став (5) тачка а), односно чла-
ну 21. став (1) тачке а), б) и ц) ов-
ог Закона.  

 

(2) У случају из става (1) тачка а) и б) 
овог члана надлежна полицијска уп-
рава доноси рјешење којим одбија 
захтјев из члана 26. овог Закона и 
одузима оружје и одобрење за набав-
љање оружја без права на накнаду, 
а које се уништава у складу са чла-
ном 55. ставови (2) и (3) овог Закона.    

(3) У случају из става (1) тачка ц) овог  
члана надлежна полицијска управа 
доноси рјешење којим одбија захтј-
ев из члана 26. овог Закона и одузи-
ма оружје и одобрење за набавља-
ње оружја, а по правоснажности тог 
рјешења, позива  имаоца оружја  да  
у року од шест мјесеци нађе купца 
за одузето оружје.  

(4) Ако ималац оружја у том року не 
нађе купца, одузето оружје се уни-
штава у складу са чланом 55. ставо-
ви (2) и (3)  овог Закона. 

(5) Против рјешења о одбијању  захтје-
ва за издавање оружног листа, одн-
осно одобрења за држање оружја 
може се поднијети жалба полициј-
ском комесару у року од 15 дана од  
дана пријема рјешења, а против ко-
начног рјешења не може се водити 
управни спор. 

(6) Када се у поступку регистрације 
утврди да је оружје технички неис- 
правно и да га није могуће  оспосо- 
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бити за сигурну употребу, а власн-
ик га одбија онеспособити,  одузе-
ће се рјешењем без права на накнаду.  

 
Члан 30. 

(Оружје категорије Ц  
с обавезом пријављивања) 

 
(1) Физичко лице старије од 18 година,  

правно лице и подузетник могу без 
претходног одобрења надлежне 
полицијске управе набављати и др-
жати оружје из категорије Ц.  

(2) Лица из става (1) овог члана обавез-
на су да у року од осам дана од да-
на набављања оружја пријаве надл-
ежној полицијској управи оружје уз 
доказ о поријеклу оружја, а уколи-
ко за старо и трофејно оружје не 
постоји доказ о поријеклу, лице ко-
је набавља оружје уз захтјев прила-
же изјаву о поријеклу оружја.  

(3) Надлежна полицијска управа изда-
је потврду о пријави оружја. 

(4) Лице које пријављује старо и тро-
фејно оружје, доноси оружје на ув-
ид у надлежну полицијску управу 
и поред доказа о поријеклу однос-
но изјаве из става (2) овог члана, 
прилаже и потврду о онеспособље-
ности, издату од стране овлаштене 
организације или појединца.  

(5) Изузетно од става (1) овог члана, 
правно лице, подузетник и физич-
ко лице, без одобрења надлежне 
полицијске управе, могу набавити 
и држати највише  четири комада 
старог оружја. 

 
Члан 31. 

(Одобрење за сакупљање  
старог оружја) 

 
(1) Надлежна полицијска управа ће  
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издати одобрење за сакупљање ста-
рог оружја физичком лицу које ис-
пуњава опште и посебне услове из 
члана 10. овог Закона и правном 
лицу или подузетнику који испу-
њавају услове из члана 21. овог За-
кона  које се бави сакупљањем ста-
рог оружја и посједује најмање  пет  
комада различитог регистрованог  
старог оружја те располаже прос-
торним и техничким условима за 
смјештај и чување, којима се обезб-
јеђује да оружје не дође у посјед не-
овлаштених лица и не угрози без-
бједност људи и објеката.  

(2) Испуњавање услова из става (1) ов-
ог члана утврђује комисија надлеж-
не полицијске управе из члана 19. 
овог Закона.  

(3) Захтјев за сакупљање старог оружја 
лица из става (1) која не испуњавају 
услове из става (1) овог члана над-
лежна полицијска управа ће одби-
ти рјешењем, против  којег се може  
изјавити жалба полицијском коме-
сару у року од 15 дана од дана ур-
учења рјешења.  

(4) Против рјешења донесеног по жал-
би не може се водити управни сп-
ор.  

(5) Старо оружје смије се продати или  
замијенити само правном лицу, по-
дузетнику и физичком лицу којем 
је издато одобрење из става (1) овог 
члана.  

(6) Правна лица, подузетници и физ-
ичка лица дужни су о извршеној 
продаји или замјени старог оружја 
обавијестити надлежну полицијску 
управу у року од осам дана од дана 
набавке, односно продаје или зам-
јене. 

(7) Старо оружје које је онеспособљено 
за употребу не смије се оспособити.  
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(8) Надлежна полицијска управа ће да 

укине одобрење за сакупљање ста-
рог оружја правном лицу,  подузет-
нику  и  физичком  лицу  који  пре-
стане  испуњавати  неки  од  услова  
потребних  за издавање одобрења.  

 
Члан 32. 

(Оружје категорије Д  
без обавезе пријављивања) 

 
(1) Физичко лице старије од 18 година,  

правно лице и подузетник, могу  
набављати и држати  без одобрења 
и пријаве надлежној полицијској 
управи оружје из категорије Д. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, 
лица старија од 16 година могу др-
жати и носити распршиваче (спре-
јеве). 

 
 

ДИО ТРЕЋИ - ПОСТУПАЊЕ  
С ОРУЖЈЕМ И МУНИЦИЈОМ 

 
Члан 33. 

(Поступање с оружјем и муницијом) 
  
(1) С оружјем и муницијом се мора по-

ступати с нарочитом пажњом.  
(2) Нарочита пажња у поступању с ор-

ужјем и муницијом подразумијева  
његово правилно чување, одржава-
ње и држање у исправном стању,  
правилно, стручно и пажљиво ру-
ковање, ношење и преношење.  

 
Члан 34. 

(Ношење и преношење 
 оружја и муниције) 

 
(1) Оружје категорије Б се не смије но-

сити без оружног листа.  
(2) Ималац оружја категорије Б дужан  
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је на захтјев полицијских службен-
ика и других овлаштених службе-
них лица Министарства омогућити 
увид у то оружје и оружни лист.  

(3) Физичко лице не смије носити ору-
жје када је под утицајем алкохола, 
опојних дрога или других омамљу-
јућих средстава, односно у таквом 
стању да није у могућности схвати-
ти значење свог поступања, однос-
но владати својом вољом.  

(4) Оружје на јавном мјесту се не смије 
учинити видљивим другим грађа-
нима, односно носити на  начин  
којим  се  може  изазвати  осјећање  
физичке угрожености, узнемирен-
ости  или негодовање грађана.  

(5) Ван ловишта, односно стрелишта, 
ватрено и ваздушно оружје мора се 
држати, односно носити у футро-
ли и не смије бити напуњено.  

(6) Приликом  преношења,  оружје  из  
члана 3. овог Закона не смије бити  
напуњено,  односно метак не  смије  
бити  у  цијеви  и мора се  налазити  
у одговарајућим футролама, кути-
јама  или спремницима за пренос 
оружја.  

(7) Припадници агенција и  унутраш-
њих служби за заштиту имовине и 
лица при обављању послова зашт-
ите оружје и муницију смију носи-
ти у складу с одредбама посебних 
прописа.  

 
Члан 35. 

(Забрана ношења и употребе оружја) 
 
(1) Забрањено је ношење ватреног, ва-

здушног и хладног оружја на јавн-
им окупљањима, у образовним, зд-
равственим и другим јавним уст-
ановама, у просторијама државних 
органа и институција, угоститељс- 
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ким  објектима  и  просторима  који  
се  користе  за  пружање угоститељ-
ских услуга.  

(2) (2) Имаоци оружја су дужни  прид-
ржавати се правила јавно истакну-
тих забрана о уношењу оружја и 
муниције у одређене просторе или 
просторије.  

(3) Одредба из ставова (1) и (2) овог чл-
ана не односи се на спортско ору-
жје у случају када се оно носи ради 
такмичења у гађању.  

(4) Забрањена је употреба оружја на 
јавним и другим мјестима на који-
ма се може угрозити сигурност  љу-
ди и имовине, наруштити јавни  
ред и мир или изазвати осјећај угр-
ожености или узнемирености грађ-
ана.  

(5) Ловачко оружје се не смије употре-
бљавати супротно од одредби про-
писа о ловству и изван ловишта, вј-
ежбалишта или цивилних стрели-
шта.  

(6) Спортско оружје се не смије упот-
ребљавати изван цивилних или сп-
ортских стрелишта или других мје-
ста која су одређена за вјежбе гађа-
ња.   

(7) Изузетно од одредбе става (6) овог 
члана, ваздушно оружје и лук се 
смију употребљавати и на мјестима 
која су по свом положају или по пр-
едузетим мјерама осигурања таква 
да се не може угрозити сигурност 
грађана.  

(8) Изузетно од одредбе става (6) овог 
члана, ваздушно оружје или лук 
могу користити и дјеца старија од 
11 година на спортским стрелиш-
тима и на другим мјестима одре-
ђеним и уређеним за вјежбе гађања 
под надзором тренера који испуњ-
ава услове прописане посебним пр- 
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описом о спорту.  

(9) Оружје је забрањено дати на упот-
ребу дјеци, осим према одредбама 
овог Закона.  

(10) Забрањена је употреба и  ноше-
ње  старог  оружја,  изузев  када  се  
исто користи за умјетничке,  култу-
рне и друге сличне приредбе или  
чини саставни дио народне нош-
ње, као и набављање, држање и пр-
ављење муниције за то оружје.  

(11) Забрањена је употреба и  ноше-
ње трофејног оружја, као и набав-
љање, држање и прављење муни-
ције за то оружје.  

 
Члан 36. 

(Употреба електричних 
парализатора и спрејева  

за омамљивање) 
 

Електрични парализатори и  
спрејеви за омамљивање могу се  упот-
ребљавати само за самоодбрану према 
нападачу и на начин да се тиме не 
угрожава безбједност других лица.  
 

Члан 37. 
(Давање оружја на послугу) 

 
(1) Забрањено је давање пиштоља и  

ре-волвера на послугу другом  физ-
ичком, правном лицу и подузетни-
ку.  

(2) Изузетно од става (1) овог члана, 
ловачко и спортско оружје, уз  ору-
жни лист, може се давати на  посл-
угу физичком лицу које има оруж-
ни лист за ту врсту оружја. 

(3) Ловачко оружје може се дати на по-
слугу и у случају из члана 38. овог 
Закона, а спортско оружје може се 
дати на послугу и у случајевима из 
члана 39. овог Закона.    
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Члан 38. 
(Давање на послугу ловачког оружја) 
 
(1) Правна лица  која управљају  лови-

штем могу давати ловачко  оружје  
и муницију на послугу члановима 
домаћих и иностраних ловачких 
организација који, по прописима о 
ловству, имају право на лов, уз по-
тврду.  

(2) Потврда којом се дозвољава ноше-
ње и кориштење ловачког оружја и 
муниције, поред осталих података, 
мора садржавати податке о време-
ну за које важи и рок у којем се ло-
вачко оружје и муниција морају вр-
атити, о чему се води евиденција.  

(3) Лице којем је дато ловачко оружје 
и муниција на послугу према одре-
дбама става (1) овог члана мора  вр-
атити  правном лицу које  управља  
ловиштем оружје и неутрошену  
количину муниције добијену на 
по-слугу у одређеном року и не 
смије износити оружје и муницију 
ван ловишта којим газдује правно 
лице које управља ловиштем.   

 
Члан 39. 

(Давање на послугу  
спортског оружја) 

 
(1) Стрељачке организације могу дава-

ти на послугу оружје и муницију 
лицима која се обучавају за рукова-
ње ватреним оружјем и својим чл-
ановима за вријеме вјежби гађања  
или такмичења у гађању на стре-
лишту и на другом терену  одређе-
ном за вршење вјежби гађања, од-
носно такмичења у гађању.  

(2) Стрељачке организације су дужне  
прије посуђивања оружја  обавијес-
тити надлежну  полицијску управу  
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која ће провјерити испуњава ли чл-
ан спортске стрељачке организац-
ије услове из члана 10. став (4) тач-
ке ц), д), е), ф) и г)  и става (5) овог 
Закона. 

(3) Ако лице из става (1) овог члана ис-
пуњава услове из члана 10. став (4) 
тачке ц), д), е), ф) и г) и става (5)  
тачке а) и б) овог Закона, спортска  
стрељачка организација ће му о  
давању  на послугу  оружја  издати  
потврду, а ако не испуњава  услове, 
спортска стрељачка организација 
му не смије посуђивати оружје.  

(4) Забрањено је посуђивати ваздушно 
оружје и оружје с тетивом малољет-
ним лицима.  

(5) Чланови спортских стрељачких ор-
ганизација који користе спортско 
оружје организације чији су члан-
ови, за преношење таквог оружја и 
припадајуће муниције, морају има-
ти потврду те организације. 

 
Члан 40. 

(Замјена оружја и пренос  
права власништва) 

 
(1) Физичка лица међусобно могу  за-

мијенити оружје са преносом права 
власништва, ако оружни листови 
гласе на исту врсту ватреног оружја.  

(2) Замјену оружја са преносом права 
власништва физичко, правно лице 
и подузетник могу извршити код 
овлаштеног продавца оружја само 
за врсту оружја за које има оружни 
лист или одобрење за држање ору-
жја или потврду или одобрење за 
сакупљање старог оружја.  

(3) Физичко лице, правно лице и  под-
узетник из ставова (1)  и (2) овог чл-
ана дужни су да у року од осам да- 
на од дана замјене  оружја о томе 
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обавијесте надлежну полицијску 
управу, предају оружни лист, одн-
осно одобрење за држање оружја и 
поднесу захтјев за издавање новог 
оружног листа, односно одобрења 
за држање оружја. 

(4) Физичка лица, правна лица и под-
узетници којима је издат оружни 
лист, односно одобрење за држање  
оружја, не могу пренијети право 
власништва на ватрено оружје дру-
гим физичким лицима, правним 
лицима и подузетницима која  не-
мају одобрење за набавку те  врсте 
оружја.   

(5) Власник оружја који је пренио пра-
во власништва на оружје дужан је 
одмах, а најкасније у року од  осам 
дана, предати надлежној полицијс-
кој  управи  оружни  лист,  односно 
одобрење за држање оружја и при-
ложити примјерак уговора и одоб-
рења за набавку оружја издатог 
физичком лицу, односно правном 
лицу и  подузетнику на које се пре-
носи право  власништва.  

(6) Физичка лица, правна лица и под-
узетници којима је издат оружни 
лист, односно одобрење за држање  
оружја могу, уз испуњавање  обаве-
за из става (5) овог члана, преније-
ти право власништва на ватрено  
оружје и  правним лицима и  поду-
зетницима  из члана 59. овог  Зако-
на, који су дужни у року од осам 
дана обавијестити надлежну  поли-
цијску управу о извршеном прено-
су права власништва.  

 
Члан 41. 

(Повјеравање ношења оружја у 
правном лицу и код подузетника) 

 
(1) Правна лица и  подузетници,  који   
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држе оружје на основу члана 22. ов-
ог Закона, могу повјерити њихово 
ношење само лицима која испуња-
вају услове из члана 10. овог Зако-
на.  

(2) Лица из става (1) овог члана којима 
је оружје повјерено могу га корис-
тити и њиме руковати само за ври-
јеме обављања послова у објекту, 
односно на простору на коме се об-
авља дјелатност и правцу кретања 
транспорта који обезбјеђује, а у вр-
еменском периоду док се оружје  
не користи, чува се на безбједном  
мјесту тако да приступ том  оружју  
не  могу имати неовлаштена лица.  

(3) Правна лица и подузетници из  ст-
ава (1) овог члана, издају  посебну 
потврду лицу коме повјеравају ору-
жје и о томе су дужни обавијестити 
надлежну полицијску управу.  

(4) Образац и садржај обрасца  потвр-
де из става (3) овог члана  пропису-
је се подзаконским актом из члана 
8. став (2) овог Закона. 

 
Члан 42. 

(Чување оружја и муниције) 
 
(1) Оружје и муниција морају се  чува-

ти тако да нису доступни физичк-
ом лицу које није овлаштено посје-
довати га, а нарочито дјеци, закљу-
чани и одвојени у металном орма-
ру, сефу или сличном спремишту 
које се не може отворити алатом 
уобичајене употребе.  

(2) Оружје и муниција морају се чува-
ти у стамбеном или другом одгова-
рајућем простору који се налазе у 
мјесту пребивалишта, односно сјед-
ишта власника или корисника ору-
жја и муниције.  

(3) Власник оружја и муниције који   
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напушта  мјесто пребивалишта на  
вријеме дуже од годину дана, а  ор-
ужје и муницију које према  одред-
бама овог Закона посједује на  осн-
ову оружног  листа  не  носи  са  со-
бом, дужан га је предати на чување 
физичком лицу које има оружни 
лист за исту врсту оружја или овла-
штеном трговцу оружјем.  

(4) Власник оружја и  муниције  дужан  
је у случају из става (3) овог  члана,  
о предаји оружја  и муниције на чу-
вање обавијестити надлежну поли-
цијску управу у року од осам дана 
од дана предаје.  

(5) Власник оружја који оружје држе 
на основу оружног листа, односно 
одобрења, дужни су да на позив 
надлежне полицијске управе доне-
су оружје на преглед.  

(6) Правна лица и подузетници, стре-
љачке организације и  организаци-
је које газдују ловиштем, која држе 
оружје и муницију на снову одре-
дби овог Закона, дужни су да ору-
жје и муницију држе и чувају у ск-
ладу с одредбама овог Закона и др-
угих закона који прописују исту 
област.  

(7) Начин  смјештаја  и чувања  оружја  
и муниције прописује се подзакон-
ским актом из члана 21. став (5) ов-
ог Закона.  

 
Члан 43. 

(Поступање у случају губљења или 
крађе оружја и исправа о оружју) 

 
(1) Физичка лица, односно правна ли-

ца и подузетници који држе и  носе  
регистровано оружје и оружје које 
је набављено на основу одобрења 
за набављање оружја, а није регис-
тровано у року из члана 26. став (1),  
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односно став (2) овог Закона, дуж-
ни су пријавити губљење или кра-
ђу оружја и муниције одмах, а нај-
касније у року од 24 сата.  

(2) Физичка лица, правна лица и под-
узетници дужни су пријавити губ-
љење или крађу одобрења за држа-
ње оружја, оружног листа и одоб-
рења за набављање оружја одмах, а 
најкасније у року од 24 сата.  

(3) Физичка лица, правна лица и под-
узетници дужни су у службеним 
новинама огласити нестанак испр-
ава о оружју, осим одобрења за на-
бављање оружја и муниције, а над-
лежна полицијска управа доноси 
рјешење којим се исправа о оружју 
оглашава неважећом.    

(4) Пријаве из ставова (1) и (2) овог  чл-
ана подносе се надлежној полици-
јској управи према мјесту догађаја 
или сазнања о губљењу или крађи 
оружја и муниције. У пријави се 
морају навести околности под који-
ма су оружје, муниција и исправе о 
оружју изгубљени или украдени, а 
које су подносиоцу пријаве позна-
ти.  

(5) У случају губљења или крађе ору-
жја, физичко лице, правно лице  и  
подузетник дужни су предати исп-
раву о оружју надлежној полицијс-
кој управи одмах, а најкасније у ро-
ку од осам дана.  

 
Члан 44. 

(Проналазак оружја или муниције) 
 
(1) Ко нађе оружје, муницију и  испра-

ву о оружју или сазна за  сакривено 
оружје, муницију и исправу о ору-
жју, дужан је о томе одмах обави-
јестити најближу  полицијску упра-
ву, полицијску станицу или поли- 



Број 10 – страна 2186 
 

 
цијског службеника.  

(2) Уколико се власник нађеног оруж-
ја не јави у року од године дана од 
дана  проналаска оружја, а  за исто 
нема сазнања да је предмет или ср-
едство извршења кривичног  дјела 
или прекршаја, нађено оружје пос-
таје власништво Министарства. 

 
Члан 45. 

(Промјена пребивалишта, личног 
имена, назива или сједишта) 

 
(1) Ако физичко лице, односно прав-

но лице и подузетник коме је изда-
та одговарајућа исправа о оружју, 
промијени пребивалиште, односно 
сједиште, дужан је да у року од 30 
дана од дана промјене  пребивали-
шта, односно сједишта, пријави пр-
омјену пребивалишта, односно  сје-
дишта надлежној полицијској  упр-
ави на чијем подручју је ново пре-
бивалиште, односно сједиште, ра-
ди уписа у одговарајућу евиденци-
ју исправа о оружју.  

(2) Када физичко лице, односно прав-
но лице и предузетник који према 
одредбама овог Закона посједују  
оружје, промијене лично име, одн-
осно назив, дужни су о томе  обави-
јестити надлежну полицијску  упр-
аву у року од 30 дана од дана те пр-
омјене, ради уписа одговарајућих 
података у одговарајуће службене 
евиденције и у исправе о оружју.  

 
Члан 46. 

(Добровољна предаја) 
 

(1) Власник  оружја  може  добровољо,  
без права на накнаду, предати ору-
жје  надлежној полицијској  управи  
у власништво Министарства уз  из- 
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јаву дату на записник  да се  оружје 
предаје без права на накнаду.  

(2) За  оружје  из  става  (1)  овог  члана  
издаје се потврда о предаји  оружја  
и  оружје се  брише  из евиденције.  

 
Члан 47. 

(Дотрајало оружје) 
 
(1) Власник оружја чије је оружје дот-

рајало и није више за употребу, а 
не постоји могућност да се оружје 
поправи или преправи, дужан је 
такво оружје у року од 30 дана од 
дана сазнања, предати надлежној  
полицијској управи и поднијети  
захтјев за брисање из евиденције  о 
набављеном оружју.  

(2) Оружје из става (1) овог члана при-
ма се уз изјаву странке дату на за-
писник да се оружје предаје без пр-
ава на накнаду, а власнику оружја 
издаје се потврда о предаји оружја.  

(3) Са замијењеним технички неисп-
равним дијеловима ватреног оруж-
ја поступа се у складу са одредбама 
ставова (1) и (2) овог члана.  

(4) Оружје из става (1) овог члана и ди-
јелови оружја из става (3) овог чла-
на ће се уништити у складу са 
чланом 55. ставови (2) и (3) овог 
Закона.  

 
Члан 48. 

(Поступак у случају смрти  
власника оружја) 

 
(1) У  случају  смрти  власника  оружја  

и муниције, пунољетни члан  њег-
ове породице, законски заступник,  
старатељ, лице које је са њим жив-
јело у заједничком домаћинству или 
лице код којег се оружје и муници-
ја у тренутку смрти налазило, дуж- 
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но је одмах, а најкасније у року од  
60 дана по сазнању о постојању ор-
ужја и муниције, обавијестити  над-
лежну полицијску управу и преда-
ти оружје, муницију и оружни ли-
ст.  

(2) Надлежна полицијска  управа  ће  о  
предатом оружју, муницији и ору-
жном листу из става (1) овог члана 
издати потврду.  

 
Члан 49. 

(Поступак с наслијеђеним оружјем 
 и муницијом) 

 
(1) Насљедник оружја и муниције ду-

жан је у року од шест мјесеци од 
дана правоснажности рјешења о 
наслијеђивању предузети једну од 
сљедећих мјера:  
 

а) оружје и муницију продати или  
     поклонити,   
б) поднијети захтјев за регистра- 
     цију оружја и муниције,  
ц) дати онеспособити оружје те га  
     задржати као трофеј,  
д) предати надлежној полицијској  
     управи у власништво Министа- 
     рства без права на накнаду.   
 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, 
оружје и муниција малољетног на-
сљедника чуваће се код надлежне 
полицијске управе док не наврши 
18 година живота.  

(3) Насљедник оружја из става (2) овог  
члана с навршеном 18. годином жи-
вота дужан је с оружјем и муници-
јом поступити на начин прописан 
ставом (1) овог члана.  

(4) Насљедник оружја који оружје  пр-
ода, дужан је оружје одјавити  код 
надлежне полицијске управе у ро-
ку од осам дана од дана продаје.  
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(5) Уколико умрло лице нема насљед-
ника, оружје и муниција постају 
власништво  Министарства. 

(6) Уколико законски насљедници  ум-
рлог лица не преузму оружје и  му-
ницију од надлежне полицијске  
управе у року од три године од  да-
на предаје, оружје и муниција по-
стају власништво Министарства.  

(7) Насљеднику оружја  који  поднесе  
захтјев за регистрацију наслијеђен-
ог оружја надлежна полицијска уп-
рава издаће исправу о оружју, уко-
лико испуњава опште и посебне 
услове из члана 10. овог Закона.  

(8) Оружје  које  је  насљедник  предао  
надлежној полицијској управи  без  
права  на  накнаду одјавиће се по 
службеној дужности.  

(9) Уколико насљедник оружја у року 
од шест мјесеци од дана  правосна-
жности рјешења о наслијеђивању 
не поступи у складу с ставом (1) ов-
ог Закона или ако му је одбијен  за-
хтјев за регистрацију оружја, над-
лежна полицијска управа ће да од-
узме оружје и муницију и с њима 
поступи на начин прописан одред-
бама члана 55. овог Закона.   

 
 

ДИО ЧЕТВРТИ - ОДУЗИМАЊЕ 
ОРУЖЈА, МУНИЦИЈЕ  

И ИСПРАВА О ОРУЖЈУ 
 

Члан 50. 
(Одузимање оружја, муниције и 

исправа о оружју) 
 
(1) Надлежна полицијска управа ће до-

нијети рјешење о одузимању оруж-
ја и муниције и исправа о оружју 
од физичког лица ако наступи не-
ки од случајева који би били у суп- 
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ротности са условима утврђеним у 
члану 10. став (4) тачке а), ц), д), е), 
ф) и г) и став (5) тачка а). 

(2) У рјешењу којим се одузима оруж-
је, муниција и исправе о оружју зб-
ог наступања случаја из члана 10.  
став  (4)  тачка  г)  овог  Закона  над-
лежна полицијска управа није оба-
везна образлагати разлоге којима 
се руководила код доношења рјеш-
ења.  

(3) Против рјешења о одузимању  ору-
жја, муниције и исправа о оружју  
из става (1) овог члана може се изја-
вити жалба полицијском комесару 
у року од 15 дана од дана пријема 
рјешења.  

(4) Жалба не одлаже извршење рјеше-
ња.  

(5) Против коначног рјешења из става 
(3) овог члана не може се водити 
управни спор.  

 
Члан 51. 

(Одузимање оружја, муниције  
и исправа о оружју у случају 

ванредног здравственог прегледа) 
 

Надлежна полицијска управа 
одузеће оружје, муницију и исправе о 
оружју власнику оружја који је на 
ванредном здравственом прегледу пр-
описаном одредбом  члана 15. став (2) 
овог Закона оцијењен  неспособним  за  
посједовање оружја или који не доста-
ви увјерење о здравственој способнос-
ти за посједовање оружја у року из чл-
ана 15. став (3) овог Закона. 
 

Члан 52. 
(Привремено одузимање оружја, 

муниције и исправа о оружју) 
 

(1) Полицијски  службеници  Управе   
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полиције ће од лица за које  постоје 
основи сумње да је извршило кри-
вично дјело или прекршај са обиљ-
ежјем насиља или прекршај  одређ-
ен овим Законом, привремено оду-
зети оружје и муницију и исправе о 
оружју, а исто ће поступити уколи-
ко постоје основи сумње да је с њи-
ма извршено кривично дјело или 
прекршај или су прибављени крив-
ичним дјелом или прекршајем или 
су настали извршењем кривичног 
дјела или прекршаја.   

(2) Оружје, муниција и исправе о ору-
жју одузеће се одмах и прије покр-
етања управног, прекршајног и  
кривичног поступка, ако се ради  о  
околностима које указују да би ор-
ужје могло бити  злоупотребљено, 
а нарочито чешће и прекомјерно  
уживање алкохола, конзумирање 
опојних дрога или других  омамљ-
ујућих средстава, поремећени  пор-
одични односи, те предузимању 
хитних мјера ради заштите од на-
сиља у породици или због  заштите 
јавног поретка, које се не могу од-
лагати, а чињенице на којима  тре-
ба бити основано рјешење утврђе-
не су или барем учињене вјероват-
ним.  

(3) Приликом извршавања овлаштења 
прописаних у ставовима (1) и (2) 
овог члана, полицијски службени-
ци надлежне полицијске управе из-
дају потврду о привремено одузет-
им предметима.  

(4) Одузето оружје и муниција и исп-
раве о оружју из ставова (1) и (2)  
овог члана чувају се код надлежне 
полицијске управе или у складу с 
другом одлуком надлежног органа, 
а с пажњом доброг домаћина.  

(5) Уколико се у поступку утврди да   
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власник није прекршајно, односно  
кривично одговоран, одузето ору-
жје, муниција и исправе о оружју  
ће се вратити власнику, уз издава-
ње потврде о враћању привремено 
одузетих предмета.  

 
Члан 53. 

(Одузимање оружја, муниције  
и исправа о оружју од правног  

лица и подузетника) 
 
(1) Надлежна полицијска управа ће 

донијети рјешење о одузимању ор-
ужја и муниције и исправа о оруж-
ју од правног лица и подузетника  
ако наступи који од случајева  који  
би били у супротности са условима 
утврђеним у члану 21. овог Закона 
и у случају када не поступи у ск-
ладу с одредбама члана 28. ставови 
(2), (4) и (5) овог Закона.  

(2) Против рјешења о одузимању ору-
жја, муниције и исправа о оружју 
из става (1) овог члана може се из-
јавити жалба полицијском комеса-
ру у року од 15 дана од дана прије-
ма рјешења.  

(3) Жалба не одлаже извршење рјешења.  
(4) Против коначног рјешења из става 

(2) овог члана не може се водити 
управни спор.  

 
Члан 54. 

(Поступак с оружјем, муницијом  
и исправама о оружју одузетим  
у прекршајном или кривичном 

поступку) 
 

С оружјем и муницијом и испра-
вама о оружју одузетим у правосна-
жно окончаном прекршајном или 
кривичном поступку поступа се у 
складу с одлуком надлежног суда.  
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(1) Уколико надлежни суд донесе од-

луку да се оружје и муниција из  ст-
ава (1) овог члана уништи, може  
одредити да комисија из члана 55.  
став (2) овог Закона спроведе пост-
упак уништења.  

 
Члан 55. 

(Поступак с оружјем, муницијом  
и исправама о оружју одузетим 

 у управном поступку) 
 
(1) По правоснажности рјешења о од-

узимању оружја, муниције и  испр-
ава о оружју након проведеног уп-
равног поступка, надлежна полиц-
ијска управа ће да позове власника 
оружја да у року од шест мјесеци  
од дана уручења рјешења нађе ку-
пца за одузето оружје и муницију. 
Ако власник оружја у наведеном 
року не нађе купца, одузето оружје 
и муниција ће се уништити.  

(2) У складу са актом Управе полици-
је, поступак уништења одузетог ор-
ужја проводи посебна комисија ко-
ју образује Влада Кантона.  

(3) Комисија  из става (2) овог члана  о  
уништењу одузетог оружја и муни-
ције сачињава записник који се ул-
аже у предметни спис Управе пол-
иције. 

 
ДИО ПЕТИ - ПОПРАВЉАЊЕ  
И ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА 

 
Члан 56. 

(Правна лица и подузетници 
овлаштени за поправљање, 

преправљање и онеспособљавање 
оружја) 

 
(1) Поправљањем, преправљањеми он- 

еспособљавањем оружја могу се ба- 
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вити правна лица и подузетници 
који су регистровани да се баве по-
прављањем, преправљањем и  оне-
способљавањем оружја, или је поп-
рављање и преправљање и  онеспо-
собљавање оружја регистровано 
као једна од дјелатности којом се 
они баве (у даљем тексту: овлаште-
ни сервисер оружја).  

(2) Овлаштени сервисер оружја дужан  
је у року од осам дана од дана рег-
истрације обавијестити надлежну 
полицијску управу да је регистров-
ан за обављање послова из става (1) 
овог члана. 

(3) Код овлаштеног сервисера послове 
из става (1) овог члана може обав-
љати само лице које испуњава ус-
лове прописане чланом 10. став  (4) 
тачке б), ц), д), е), ф) и г) и став (5) 
овог Закона.  

(4) Надлежна  полицијска  управа  ће,  
уколико лице испуњава услове из 
става (3) овог члана, истом издати 
одговарајућу потврду.  

 
Члан 57. 

(Оружје које може бити предмет 
поправљања, преправљања  

и онеспособљавања и поступање  
с истим) 

 
(1) Овлаштени сервисер оружја може 

примити ради поправљања, преп-
рављања и онеспособљавања само 
оружје за које је издата важећа исп-
рава о оружју.  

(2) Овлаштени сервисер оружја ће о  
свакој извршеној поправци, препр-
авци и трајном онеспособљавању 
оружја лицу издати потврду и у ро-
ку од 48 сати у писаној форми о 
томе обавијестити надлежну поли- 
цијску управу.  
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(3) Надлежна  полицијска  управа,  по  

пријему пријаве о извршеној поп-
равци и преправци податке  уноси  
у исправе о оружју и евиденцију о 
издатим оружним листовима. 

(4) Оружје које је примљено ради поп-
равке, преправке или трајног онес-
пособљавања не смије се износити 
из просторија одређених за рад до 
његове предаје власнику.  

(5) Изузетно од става (4) овог члана, 
оружје које је примљено ради поп-
равке или преправке, смије се изн-
осити из просторија  одређених за 
рад, прије његове предаје  власни-
ку ради функционалне пробе.  

 
Члан 58. 

(Евиденција и прописи  
о начину вођења евиденција) 

 
(1) Овлаштени сервисер оружја дужан  

је водити евиденцију о поправљен-
ом, преправљеном оружју и трајно 
онеспособљеном оружју.  

(2) Начин вођења евиденције о попра-
вљеном и преправљеном оружју и  
трајно онеспособљеном оружју, об-
расцима и садржају образаца о  во-
ђењу  ове  евиденције, прописује се 
подзаконским актом из члана 70. 
став (3) овог Закона.  

 
 

ДИО ШЕСТИ - ПРОМЕТ ОРУЖЈА  
И МУНИЦИЈЕ 

 
Члан 59. 

(Правна лица и подузетници 
овлаштени за промет оружјем, 

битним дијеловима оружја  
и муницијом на мало) 

 
(1) Прометом  оружја,  битних  дијело- 
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ва оружја и муниције може  се ба-
вити правно лице и подузетник ко-
ји прије уписа у судски регистар,  
односно у регистар подузетника, за  
то добије одобрење надлежне  пол-
ицијске управе (у даљем тексту: ов-
лаштени трговац оружја).  

(2) Одобрење из става (1) овог члана 
надлежна полицијска управа ће из-
дати ако:  
 

а) су испуњени просторни и тех- 
нички услови за смјештај и чува-
ње, којима се обезбјеђује да  ору-
жје, битни дијелови оружја и му-
ниција не дођу у посјед неовла-
штених лица и не угрозе безбје-
дност људи и објеката;   

б) одговорно лице у правном лицу, 
односно подузетник испуњава  
услове из члана 10. став  (4) овог  
Закона,  а лице које  непосредно  
рукује оружјем испуњава  усло-
ве  из члана 10. ставови (4) и (5) 
овог Закона и  

ц) да  правно  лице  и  подузетник   
има право власништва или пра-
во кориштења пословног прост-
ора у којем ће се обављати про-
мет оружја, битних дијелова ор-
ужја и муниције.  

 
(3) Овлаштени трговац оружјем обаве-

зан је да у року од осам дана од да-
на уписа у судски регистар, однос-
но регистар подузетника, обавије-
сти  надлежну полицијску управу.  

(4) Надлежна полицијска управа ће, 
уколико лица испуњавају услове из 
става (2) тачка б) овог члана, истом 
издати рјешење.  

(5) Против рјешења надлежне полиц-
ијске управе из става (4) овог члана 
може се изјавити жалба полицијск-
ом комесару у року од 15 дана од  
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дана пријема рјешења.   

 
Члан 60. 

(Продаја оружја, битних дијелова 
оружја и муниције на мало) 

 
(1) Овлаштени трговац оружја може 

продавати оружје: 
 

а) категорије А привредним друш- 
твима којима је надлежна поли-
цијска управа за то издала одоб-
рење, која се баве производњом 
муниције и дијелова за оружје у 
сврху вршења опита готових пр-
оизвода члан 6. став (а) подтачке 
3), а који су у року од пет дана  
од дана продаје дужни о томе 
писмено обавијестити полицијс-
ку управу која је издала одобре-
ње за набављање оружја; 

б) категорије Б физичком и прав- 
ном лицу и подузетнику којима  
је надлежна полицијска управа  
за то издала одобрење, а који су  
у року од пет дана од дана  про-
даје дужни о томе писмено оба-
вијестити полицијску управу која 
је издала одобрење за набављање 
оружја;  

ц) категорије Ц и битне дијелове  
оружја уз обавезу да о продаји 
оружја и битних дијелова оруж-
ја обавијести надлежну полициј-
ску управу у року од осам дана 
од дана продаје и   

д) категорије Д без обавезе пријаве  
     надлежној полицијској управи.  
 

(2) Овлаштени трговац оружја може 
продавати муницију само лицу која 
има важећу исправу о оружју, а у  
року од пет дана од дана  продаје  
дужан је о томе обавијестити  поли-
цијску управу која је издала важећу  
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исправу о оружју.   
(3) Приликом продаје оружја из става  

(1) тачке а) и б) овог члана  овлаш-
тени трговац оружја је дужан да за-
држи један примјерак одобрења  за  
набављање оружја, а на други при-
мјерак стави забиљешку о изврше-
ној продаји и овјере је штамбиљем 
и потписом одговорног лица.  

 
Члан 61. 

(Набављање оружја, битних дијелова 
оружја и муниције у сврху промета) 

 
(1) Овлаштени трговац оружја, у сврху  

промета, оружје, битне дијелове ор-
ужја и муницију може набављати 
само на основу одобрења надлежне 
полицијске управе.  

(2) Одобрење се издаје на захтјев куп-
ца за сваку уговорену количину и 
важи шест мјесеци од дана издава-
ња.  

(3) Захтјев за издавање одобрења из ст-
авова (1) и (2) овог члана подноси 
се надлежној полицијској управи 
према сједишту подносиоца захтје-
ва и садржи:  
 

а)  назив и адресу продавца и купца,  
б) врсту и количину оружја, битн- 

их дијелова за оружје и муници-
је и  

ц) назив и адресу добављача.  
 

(4) Ватрено оружје које није испитано 
и обиљежено не може се стављати 
у промет.  

 
Члан 62. 

(Утврђивање услова за промет 
оружја, битних дијелова оружја 

и муниције) 
 
(1) Постојање услова из члана 59.  овог   
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Закона утврђује комисија из члана  
19. овог Закона.  

(2) Извјештај о утврђеном стању коми-
сија доставља надлежној полициј-
ској управи. 

(3) Услове потребне за издавање одоб-
рења за набављање оружја у сврху  
обављања дјелатности промета  ор-
ужја, битних дијелова оружја и  му-
ниције, посредовање у промету ор-
ужја, битних дијелова оружја и  му-
ниције, начин чувања и држања  
оружја,  битних  дијелова  оружја  и 
муниције,  као  и  услове  потребне  
за издавање одобрења за  оснивање  
цивилних стрелишта и начин  утв-
рђивања постојања услова, састав,  
право на накнаду и висину накна-
де за рад комисије из става (1) овог 
члана, на приједлог полицијског 
комесара, правилником  прописује 
министар. 

 
Члан 63. 

(Посредовање - брокеринг) 
 
(1) Посредовањем (брокерингом) у пр-

омету оружја, битних дијелова ору-
жја и муниције могу се бавити пра-
вна лица и подузетници који  прије  
уписа у судски  регистар,  односно  
регистар предузетника, за то доби-
ју одобрење надлежне полицијске 
управе (у даљем тексту: посредник 
у промету оружјем).  

(2) Одобрење из става (1) овог члана 
надлежна полицијска управа ће из-
дати ако:  
 

а) лице приложи доказ о праву вла- 
сништва или уговор о закупу по-
словног простора и   

б) одговорна лица, као и лица зап- 
ослена код посредника у пром-
ету оружјем испуњавају услове  
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из члана 10. став (4) тачке ц), д), 
е), ф) и г) овог Закона. 

    
(3) Поред услова из става (2) овог чла-

на, посредовањем у промету оруж-
ја може се бавити правно лице и 
подузетник  који  испуњава  услове 
из прописа о превозу, промету, ко-
нтроли и кретању оружја и муни-
ције.  

(4) Посредник у промету оружјем оба-
везан је да у року од осам дана од 
дана уписа у судски регистар, од-
носно регистар подузетника,  обав-
ијести надлежну полицијску упра-
ву.  

(5) Надлежна полицијска управа ће рј-
ешењем одбити захтјев или  пони-
штити рјешење којим је одобрено  
посредовање у промету оружја, би-
тних  дијелова оружја и  муниције,  
уколико нису испуњени услови из 
овог Закона и ако би се тиме угро-
зила јавна безбједност.  

(6) Против рјешења надлежне полиц-
ијске управе може се изјавити жал-
ба полицијском комесару у року од 
15 дана од дана пријема рјешења. 

 
 

ДИО СЕДМИ - ЦИВИЛНА 
СТРЕЛИШТА 

 
Члан 64. 

(Услови за оснивање  
цивилних стрелишта) 

 
(1) Цивилна стрелишта за обављање 

спортске и друге дјелатности могу 
основати правна лица и  подузет-
ници који прије уписа у судски ре-
гистар, односно регистар подузет-
ника, за то добију одобрење надле-
жне полицијске управе.  
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(2) Одобрење из става (1) овог члана 

надлежна полицијска управа ће из-
дати ако:  
 

а) су испуњени просторни и тех- 
нички услови за смјештај и чува-
ње, којима се обезбјеђује да  ору-
жје и муниција не дођу у посјед  
неовлаштених лица и  не  угрозе  
безбједност људи и објеката;  

б) одговорно лице у правном лицу,  
односно подузетник испуњава 
услове из члана 10. став (4) овог 
Закона, а  лице  које  непосредно  
рукује оружјем испуњава  усло-
ве из члана 10. ставови (4) и (5) 
овог Закона и  

ц) да правно лице и подузетник  
има право власништва или  пра-
во кориштења објекта отвореног  
и затвореног) и пословног  прос-
тора који ће бити у функцији 
цивилног стрелишта.  

 
(3) Правна лица и подузетници из ст-

ава (1) овог члана обавезни су да у 
року од осам дана од дана  уписа  у  
судски регистар, односно  регистар  
подузетника,  обавијесте  надлежну 
полицијску управу.  

(4) Одредбе овог Закона не примјењу-
ју се на ловачка  стрелишта која се 
употребљавају за гађање и испро-
бавање ловачког оружја својих чла-
нова према прописима о ловству.  

(5) Против рјешења надлежне полиц-
ијске управе може се изјавити жал-
ба полицијском комесару у року од 
15 дана од дана пријема рјешења. 

 
Члан 65. 

(Утврђивање услова за оснивање 
цивилних стрелишта) 

 
(1) Постојање услова из  члана 64. овог  
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Закона утврђује комисија из члана 
19. овог Закона.  

(2) Извјештај о утврђеном стању коми-
сија доставља надлежној полицијс-
кој управи. 

 
Члан 66. 

(Употреба оружја  
на цивилном стрелишту) 

 
Правно лице и подузетник, ос-

нивач цивилног стрелишта, дужан је 
предузети мјере и радње на одржава-
њу реда на цивилном стрелишту и то 
да:  

 

a) ватрено оружје на цивилном ст-
релишту може користити физ-
ичко лице којем је издата одго-
варајућа исправа о оружју;  

б)  физичко лице које не испуњава  
услове из тачке а) овог члана,  
гађање може изводити само  под  
надзором овлаштеног лица ос-
нивача  цивилног  стрелишта  и  
искључиво с оружјем и муниц-
ијом која је у власништву осни-
вача цивилног стрелишта;  

ц)  чланови спортских стрељачких  
организација, уз предочавање 
одговарајућег доказа о чланст-
ву,  могу  на  цивилном  стрели-
шту користити  ватрено  оружје  
и муницију који су у власниш-
тву спортских стрељачких  орг-
анизација, као и оружје и мун-
ицију  који су у власништву ос-
нивача цивилног стрелишта и  

д)  забрани приступ и извођење га- 
ђања лицима из тачки а), б) и ц) 
овог члана, ако њихово понаша-
ње указује да су под дејством ал-
кохола, опојних дрога или  дру-
гих омамљујућих средстава, од-
носно да су у таквом стању да   
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нису у могућности схватити зн-
ачење свог поступања, односно 
владати својом вољом.  

                                                               
Члан 67. 

(Набавка оружја и муниције за 
потребе цивилног стрелишта) 

 
Правна лица и подузетници, ос-

нивачи цивилних стрелишта, могу  на-
бављати оружје и муницију ради га-
ђања на цивилном стрелишту на на-
чин прописан овим Законом.  
 

Члан 68. 
(Примјена одредаба овог Закона) 

 
Правна лица и подузетници, ос-

нивачи цивилних стрелишта ће у року  
од  девет  мјесеци  од  дана ступања  на  
снагу овог Закона ускладити свој рад с  
истим  и  прописом  из  члана  62.  став  
(3) овог Закона.  
 
 

ДИО ОСМИ - ЕВИДЕНЦИЈЕ  
И НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ 

ЗАКОНА 
 

Члан 69. 
(Евиденције) 

 
(1) Правна лица и подузетници,  укљ-

учујући и спортске стрељачке  орг-
анизације и ловачке организације, 
воде евиденције о: 
 

а) набављеном оружју категорије  
А, битним дијеловима оружја и 
муницији,  

б) набављеном оружју категорије Б,  
битним дијеловима оружја и му-
ницији,  

ц) набављеном оружју категорије  
     Ц,  
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д) набављеном старом оружју,  
е) замијењеном оружју и   
ф) издатим исправама лицима ко- 

јима је оружје повјерено, однос-
но дато на послугу. 

 

(2) Овлаштени трговци оружја обавез-
ни су да воде сљедеће евиденције:  
 

а) о набављеном оружју, битним  
дијеловима оружја и евиденцију 
о набављеној муницији,  

б)  о продатом оружју, битним ди- 
јеловима оружја и евиденцију о 
продатој муницији и  

ц)  о оружју и муницији примљен- 
      ом на чување.  
 

(3) Овлаштени сервисери оружја оба-
везни су да воде евиденцију о  поп-
рављеном и преправљеном оружју 
и трајно онеспособљеном оружју.   

(4) Стручна овлаштена организација 
из члана 17. став (1) тачке а), б) и ц) 
овог Закона обавезна је да води ев-
иденцију о лицима обученим за 
руковање ватреним оружјем.  

(5) Правна  лица  и  подузетници  који  
се баве посредовањем у промету  
оружја, дијелова за оружје и  муни-
ције (брокеринг), обавезни су да 
воде евиденцију о сваком поједина-
чном извршеном посредовању.  

(6) Правно лице које је овлаштено за  
вођење цивилног стрелишта  обав-
езно је да води евиденције:  
 

а)  о набављеном оружју и муни- 
     цији,  
б) оружју и муницији уступљеним 
     на кориштење и  
ц) утрошеној муницији.  
 

(7) Физичко лице, правно лице и по-
дузетник којима је издато одобре-
ње за сакупљање старог оружја, об- 
авезни су водити евиденцију о са- 
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купљеном старом оружју.  

(8) Евиденције из ставова од (1)  до  (7)  
овог члана чувају се трајно, а у  сл-
учају смрти физичког лица, однос-
но престанка постојања правног 
лица и подузетника предају се на-
длежној полицијској управи. 

 
Члан 70. 

(Евиденције надлежне  
полицијске управе) 

 
(1) Надлежна полицијска управа оба-

везна је, у писаној и електронској 
форми, водити евиденције о: 
 

а) поднесеним захтјевима и изда- 
тим одобрењима за набављање 
оружја категорије А, 

б) поднесеним захтјевима и изда- 
тим одобрењима за набављање 
оружја,  

ц) лицима обученим за руковање  
     ватреним оружјем,  
д) издатим оружним листовима,  
е) одобрењима за држање оружја,  
ф) одобрењима за сакупљање ста- 
     рог оружја,  
г)  пријави оружја категорије Ц и  
     издатим потврдама о пријави,  
х)  одузетом, нађеном, предатом и  
     несталом оружју и  
и) пријави набавке муниције. 
 

(2) Евиденције из става (1) овог члана 
чувају се трајно.  

(3) Садржај и начин вођења евиденци-
ја из чланова 69. и 70. овог Закона, 
на приједлог полицијског комеса-
ра, прописује министар.  

 
Члан 71. 

(Надзор који проводе надлежне 
полицијске управе) 

 
(1) Надлежна полицијска управа, ако  
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овим Законом није другачије про-
писано, путем комисије из члана 
17. овог Закона, врши непосредни 
надзор над:  
 

а) продајом, држањем и ношењем  
     оружја и муниције,  
б) чувањем  и  смјештајем  оружја   

од стране правних лица и  поду-
зетника  који  се  баве прометом  
оружја и  муниције, стрељачких  
организација, организација  које  
газдују ловиштем, правних  ли-
ца  и  подузетника  који  се  баве  
поправљањем  и  преправљањем 
оружја и трајним онеспособља-
вањем оружја, посредника у  пр-
омету оружја, битних дијелова 
оружја и муниције, правних ли-
ца и подузетника, оснивача ци-
вилних стрелишта и  

ц) вођењем евиденција из члана 69.  
   овог Закона.  
 

(2) У обављању надзора из става (1) ов-
ог члана овлаштена лица комисије 
надлежне полицијске управе овла-
штена су:  
 

а) прегледати складишта оружја и  
муниције, цивилна стрелишта и  
друге  просторије  гдје  се обавља  
промет, посредовање, поправља-
ње, преправљање и чување  ору-
жја  и муниције,   

б) извршити  преглед  прописаних 
евиденција и остале документа-
ције у вези с прометом, посре-
довањем, поправљањем и преп-
рављањем, чувањем оружја и 
муниције  и вођењем цивилних 
стрелишта,  

ц) привремено  забранити  обавља- 
ње дјелатности промета, посре-
довања  поправљања и преправ-
љања оружја и муниције,  
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д) привремено забранити употребу  
     цивилних стрелишта,  
е) наредити да се утврђене непра- 

вилности отклоне у одређеном 
року,  

ф) забранити даљње бављење про- 
ометом, посредовањем, попра-

вљањем и преправљањем оруж-
ја и муниције, односно употребу 
цивилних стрелишта, ако утвр-
ди да су у обављању тих дјелат-
ности учињени  тежи  пропусти  
у предузимању заштитних или 
других сигурносних мјера или 
друге теже кажњиве радње, уко-
лико је престао постојати неки  
од услова под којима је одобре-
ње издато или ако се не посту-
пи по налогу надлежне полици-
јске управе и   

г) наредити предузимање и других 
    прописаних мјера.  

 
Члан 72. 

(Комисија за надзор) 
 
(1) Надзор над провођењем овог За-

кона врши Министарство путем 
комисије коју именује министар.  

(2) Министар ће посебним актом од-
редити састав и надлежност коми-
сије  из  става  (1) овог члана. 

 
 

ДИО ДЕВЕТИ – ОДРЕДБЕ  
О САНКЦИЈАМА 

 
Члан 73. 

(Кривична дјела, недозвољено 
набављање, држање или ношење 

ватреног оружја, дијелова за ватрено 
оружје и муниције) 

 
(1) Новчаном казном или казном  затв-

ора од шест мјесеци  до  три  годи- 
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не  казниће  се  за кривично дјело: 
  

а) ко набави, држи или носи ватре- 
но оружје, дијелове за ватрено 
оружје и муницију, када се за на-
бављање тог оружја, дијелова за 
оружје не може издати одобрење 
- категорија А, (члан 6. тачка а) 
овог Закона),  

б) ко прода ватрено оружје, дијел- 
ове за ватрено оружје или мун-
ицију правном или физичком 
лицу за које се не може издати 
одобрење за набављање те врсте 
оружја - категорија А, (члан  6.  
тачка а) овог Закона). 

 

(2) За кривична дјела из става  (1) овог 
члана обавезно се изриче и  зашти-
тна мјера одузимања оружја, дије-
лова за ватрено оружје и муниције. 

 
Члан 74. 

(Новчане казне и заштитне мјере  
за прекршаје физичких лица) 

 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 до 3. 

000,00 КМ  казниће се за прекршај: 
 

а)  ко  без  одобрења  набави,  држи  
или носи ватрено оружје  кате-
горије Б (члан 10. овог Закона),  

б)  ко има сазнања о промјени зд- 
равственог стања имаоца  оруж-
ја, која може утицати на способ-
ност за држање и  ношење ору-
жја, а о томе не обавијести над-
лежну полицијску управу или 
најближу полицијску станицу 
(члан 15. став (1) овог Закона),  

ц)  ко у прописаном року, након уп- 
ућивања на ванредни  здравств-
ени преглед, надлежној поли-
цијској  управи  не достави увје-
рење о здравственој способнос-
ти (члан 15. став (3) овог Закона),  
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д)   ко у прописаном року не при- 

јави набавку битних дијелова  
оружја  надлежној  полицијској 
управи или не преда надлежној 
полицијској управи замијењене 
технички исправне дијелове ва-
треног оружја који се означа-
вају фабричким бројем (члан 
23. став (1) овог Закона),  

е)   ко набави муницију за оружје за  
које нема издат оружни лист 
или у прописаном року не при-
јави набавку муниције (члан 24. 
овог Закона),  

ф)  ко без одобрења надлежне пол- 
ицијске  управе  сакупља старо  
оружје (члан 31. став (1) овог За-
кона),  

г)   ко преда или прода старо оружје  
правном лицу, подузетнику и 
физичком лицу који немају од-
обрење за сакупљање старог ор-
ужја (члан 31. став (5) овог За-
кона),  

х)   ко  оспособи  старо  оружје  које   
је  онеспособљено  за  употребу  
(члан  31.  став  (7)  овог Закона),  

и)   ко поступи противно одредбама  
       члана 33. овог Закона,   
 ј)  ко поступи противно одредбама 
      члана 35. овог Закона,  
к)   ко поступи противно одредби  
       члана 36. овог Закона, 
л)   ко другом да пиштољ или рево- 

лвер на послугу (члан 37. став 
(1) овог Закона),  

м)   ко посуди ваздушно оружје и  
оружје с тетивом малољетном 

лицу (члан 39. став (4) овог Зак-
она),  

н)   ко  преноси  спортско  оружје  и   
припадајућу муницију без пот-

врде спортске стрељачке орга-
низације (члан 39. став (5) овог  
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Закона),  

о)   ко замијени оружје за ону врсту  
оружја за коју нема издат ору-

жни лист (члан 40. ставови (1) и 
(2) овог Закона), 

п)   ко прода ватрено оружје катего- 
рије Б правном лицу, подузет-
нику или физичком лицу који 
немају одобрење за набављање 
те врсте оружја (члан 40. став 
(4)) овог Закона), 

р)   ко поступи противно одредбама  
       члана 42. овог Закона,  
с)   ко поступи противно одредбама  
      члана 43. овог Закона,  
т)   ко не обавијести најближу поли- 

цијску управу, полицијску ста-
ницу или полицијског службе-
ника у случају проналаска  ору-
жја,  муниције  и  исправа  о  ор-
ужју или о сазнању за сакриве-
но оружје, муницију и исправу 
о оружју (члан 44. став (1) овог 
Закона),  

у)   ко поступи противно одредби  
       члана 47. став (1) овог Закона,  
 

(2) За прекршаје из става (1), тачке а), 
ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), л), м), о), 
п), р), и у) овог члана, поред но-
вчане казне, изриче се заштитна мј-
ера одузимања оружја, муниције, 
битних дијелова оружја и исправа 
о оружју.  

 
Члан 75. 

(Новчане казне и заштитне мјере  
за прекршаје физичких лица) 

 
(1) Новчаном казном од 500,00 до 

1.000,00 КМ казниће се за прекршај: 
 

а)  ко у прописаном року не врати  
одобрење за набављање оружја 
(члан 20. став (3) овог Закона),  
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б)  ко  у  прописаном  року  не  под- 

несе  писани  захтјев  надлежној  
полицијској управи за регистра-
цију оружја и издавање оружн-
ог листа (члан 26. став (1) овог 
Закона),  

ц)  ко  у  прописаном  року  не  при- 
јави  надлежној полицијској  уп-
рави набављање оружја катего-
рије Ц (члан 30. став (2) овог За-
кона),   

д)  ко  у  прописаном  року  о  извр- 
шеној набавци, продаји или за-
мјени старог оружја не обавије-
сти надлежну полицијску упра-
ву (члан 31. став (6) овог Зако-
на), 

е)  ко поступи противно одредбама  
     члана 34. овог Закона,  
ф)  ко не врати правном лицу које  

управља ловиштем оружје,  од-
носно неутрошену количину 
муниције  добијену  на  послугу  
у одређеном року или их упо-
требљава,  односно  износи ван 
одређеног ловишта (члан 38. ст-
ав (3) овог Закона),   

г)  ко у прописаном року надлежној  
полицијској управи не пријави 
замјену ватреног оружја, не пр-
еда оружни лист и не поднесе  
захтјев за издавање новог оруж-
ног листа (члан 40. став (3) овог 
Закона),   

х)  ко у прописаном року не прија- 
ви пренос права власништва  на  
ватрено оружје (члан 40. став (5) 
и (6) овог Закона),  

и) ко носи, користи и рукује с ору- 
жјем које му је повјерено у ври-
јеме када не врши службу, или  
изнесе оружје ван објекта, одно-
сно простора или правца  крета-
ња транспорта који обезбјеђује   
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или не чува на безбједном мјес-
ту тако да онемогући приступ 
оружју неовлаштеним лицима 
(члан 41. став (2) овог Закона),  

ј)  ко поступи противно одредбама  
     члана 45. овог Закона,  
к)  ко у прописаном року не обави- 

јести и не преда на чување над-
лежној полицијској управи ору-
жје, муницију и оружни лист у 
случају смрти власника оружја и 
муниције (члан 48. став (1) овог 
Закона),   

л)  насљедник  оружја  и  муниције   
који у прописаном року не по-
ступи у складу с овим Законом 
(члан 49. став (1) овог Закона),  

м)  насљедник оружја који у пропи- 
саном року након продаје ору-
жја исто не одјави код надлежне 
полицијске управе (члан 49. ст-
ав (4) овог Закона),  

н)  физичко лице које не води еви- 
денцију из члана 69. став (8) ов-
ог Закона.  

 
(2) За прекршаје из става (1), тачке а), 

б), ц), д), ф), г), х), ј), к) и л) овог 
члана, поред новчане казне,  изри-
че се заштитна мјера одузимања 
оружја, муниције, битних  дијелова 
оружја и исправа о оружју.  

 
Члан 76. 

(Новчане казне и заштитне  
мјере за прекршаје правних  

лица и подузетника) 
 
(1) Новчаном казном од 10.000,00 до 

15.000,00 КМ казнит ће се за прекр-
шај:  
 

а) здравствена  установа  која  има   
     сазнања о промјени  здравствен- 

ог стања имаоца оружја, која   
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може утицати на способност  за  
држање  и  ношење  оружја,  а  о  
томе не обавијести надлежну  
полицијску управу или најбли-
жу полицијску станицу (члан  
15.  став  (1) овог Закона), 

б) ко  без  одобрења  набави,  држи   
или носи ватрено оружје катего-
рије Б (члан 21.  овог Закона),  

ц) правна лица и подузетници који  
повјере ношење оружја и муни-
ције лицу које није одређено да  
непосредно врши послове зашт-
ите и које не испуњава услове  за  
ношење оружја прописане  чла-
ном 21. став (1) овог Закона или 
које нареди или дозволи да лице 
коме је повјерено оружје ради 
вршења послова заштите носи 
то оружје супротно одредбама 
члана 21. став (2) овог Закона,   

д) правно лице и подузетник који  
у  прописаном  року  не  пријави  
набавку битних дијелова оружја 
надлежној полицијској управи 
(члан 23. став (1) овог Закона),  

е) правно лице и подузетник који  
набави муницију за оружје за ко-
је нема издат оружни лист или у 
прописаном року не пријави на-
бавку муниције (члан 24. овог За-
кона),  

ф) правно лице и подузетник који  
не обавијесте у прописаном ро-
ку надлежну полицијску управу  
о престанку потребе за даљњим  
држањем оружја и муниције  
(члан  28.  став  (2) овог Закона), 

г) правно лице и подузетник који у  
прописаном року не пријави на-
длежној полицијској управи наб-
ављање оружја категорије Ц (чл-
ан 30. став (2) овог Закона),   

х) правно лице и подузетник који  
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без одобрења надлежне полици-
јске управе сакупља старо оружје 
(члан 31. став (1) овог Закона),  

и) правно лице и подузетник који  
прода или замјени старо оружје 
физичком или правном лицу 
или подузетнику који немају од-
обрење за сакупљање старог ор-
ужја (члан 31. став (5) овог Зако-
на),  

ј) правно лице и подузетник који у  
прописаном року о извршеној на-
бавци, продаји или замјени стар-
ог оружја не обавијести надлежну 
полицијску управу  (члан 31. став 
(6) овог Закона),  

к) правно лице и подузетник који  
оспособи старо оружје које је 
онеспособљено за употребу (чл-
ан 31. став (7) овог Закона),  

л) правно лице и подузетник који  
поступи противно одредбама  
члана 35. ставови (8), (9), (10) и 
(11) овог Закона, 

м) ко да на послугу ловачко оружје  
или спортско ватрено оружје 
лицу које за ту врсту оружја не-
ма оружни лист (члан 37. став 
(2) овог Закона),  

н) правно лице које управља лови- 
штем које поступи противно од-
редбама  члана  38.  овог Закона,  

о) стрељачка организација која пос- 
тупи противно одредбама члана 
39. овог Закона,  

п) правно лице и подузетник који  
замијене оружје за ону врсту ор-
ужја за коју нема издат оружни 
лист (члан 40. став (2) овог Зак-
она),   

р) правно лице и подузетник, стре- 
љачка организација и организа-
ција која газдује ловиштем који 
поступе противно одредбама  
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члана 42. став (6) овог Закона,   

с) правно лице и подузетник који  
поступе противно одредбама чл-
ана 43. овог Закона,  

т) правно лице и подузетник који  
се баве поправљањем, преправ-
љањем и онеспособљавањем  ор-
ужја, који поступе противно од-
редбама члана 56. овог Закона,  

у)  правно  лице  и  подузетник  ко-   
ји се баве поправљањем и преп-
рављањем оружја,  који поступе 
противно одредбама члана 57. 
овог Закона,  

в) правно  лице  и  подузетник  који  
се бави прометом оружја, битн-
их дијелова оружја и муниције, 
који поступе противно одредба-
ма члана 59. став (1) овог Закона,  

з) ко прода ватрено оружје катего- 
рије Б правном лицу, подузетни-
ку или физичком лицу који не-
мају одобрење за набављање те 
врсте оружја (члан 60. став (1), та-
чка  б) овог Закона), 

    аа)  овлаштени  трговац  оружја  који   
у  прописаном  року  не  обави-
јести  надлежну  полицијску уп-
раву о продаји муниције (члан 
60. став (2) овог Закона), оружја 
категорије Ц и битних дијелова 
оружја (члан 60. став (1) тачка ц) 
овог Закона),  

    бб)   овлаштени трговац оружја који  
поступи противно одредби чл-
ана 61. овог Закона,  

    цц)  правно  лице  и  подузетник  ко- 
ји се бави  посредовањем  у пр-
омету оружја и муниције без 
одобрења надлежне полицијске 
управе (члан 63. став (1) овог 
Закона),  

     дд)  правно лице и подузетник који  
оснују цивилна стрелишта без  
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одобрења надлежне полицијске 
управе (члан 64. став (1) овог За-
кона),  

     ее)  правно лице  и подузетник, ос- 
нивач цивилног стрелишта,који  
поступи противно одредбама 
члана 66. овог Закона,  

   фф)  правно лице и подузетник, ос- 
нивач цивилног стрелишта, ко-
ји у прописаном року не ускла-
ди свој рад у складу са одред-
бама овог Закона и подзаконск-
ог акта из члана 62. став (3) овог 
закона (члан 68. овог Закона).  

 
(2) За прекршаје из става (1) овог чла-

на казниће се новчаном казном од  
2.000,00 до 3.000,00 КМ и одговорно 
лице у правном лицу и подузетн-
ик.  

(3) За прекршај из става (1) тачке б), 
ц), д), е), ф), г), х), и), к), л),м), н), о), 
п), р), т), у), в), з), бб), цц), дд), ее), 
фф) и овог члана изрећи ће се и за-
штитна мјера одузимања оружја, 
муниције, битних дијелова оружја 
и исправа о оружју, а за прекршаје 
из става (1) тачке б), ц), г), и), у), в), 
з), аа), цц), дд), ее), фф) и изрећи ће 
се и заштитна мјера забране врше-
ња дјелатности у трајању од шест 
мјесеци. 

 
Члан 77. 

(Новчане казне и заштитне  
мјере за прекршаје правних  

лица и подузетника) 
 
(1) Новчаном казном од 5.000,00 до 

10.000,00 КМ казниће се за прекр-
шај:  
 

а) ловачко удружење (члан 11. став   
(4) овог Закона) и спортска  стре-
љачка организација (члан 11. ст- 
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ав (7) овог Закона) који у пропи-
саном року не доставе доказ о 
престанку чланства,  

б) правно лице  и  подузетник  који  
у прописаном року не врати од-
обрење за набављање оружја 
(члан 22. став (4) овог Закона),  

ц) правно лице и подузетник који у  
прописаном року не поднесе 
писани захтјев надлежној поли-
цијској управи за регистрацију  
оружја и издавање одобрења за  
држање оружја и не води евиде-
нцију о набављеном оружју (чл-
ан 26. став (2) овог Закона),   

д) правно лице и подузетник који у   
прописаном року не пријави  за-
мјену ватреног оружја, односно 
не преда одобрење за држање 
оружја и не поднесе захтјев за 
издавање новог одобрења за др-
жање оружја, (члан 40. став (3) 
овог Закона),  

е) правно лице или подузетник ко- 
ји у прописаном року не пријаве 
пренос права власништва на ват-
рено оружје (члан 40. став (5) и 
(6) овог Закона), 

ф) правно лице и подузетник који  
не изда посебну потврду лицу 
којем повјеравају оружје и који 
не обавијести надлежну поли-
цијску управу о лицу којем је 
повјерила оружје (члан 41. став 
(3) овог Закона),   

г)  правно лице и подузетник који 
поступи противно одредбама чл-
ана 45. овог Закона,  

х) ималац оружја који поступи про- 
тивно одредби члана 47. став (1) 
овог Закона,  

и) правно лице и подузетник који   
у прописаном року не обавијес-
ти надлежну полицијску управу  
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о упису у судски регистар, одно-
сно регистар подузетника (члан 
59. став (3) овог Закона),  

ј)  овлаштени трговац оружја који  
прода муницију лицу које нема   
важећу исправу о оружју (члан   
60. став (2) овог Закона),  

к) овлаштени  трговац  оружја  који   
поступи  противно  одредби  
члана  60.  став  (3)  овог Закона,  

л) правно  лице  и  подузетник  ко- 
ји у прописаном року не  обави-
јести надлежну полицијску упра-
ву о упису у судски регистар, од-
носно регистар подузетника (чл-
ан 63. став (4) овог Закона),  

м) правно  лице  и  подузетник  ко- 
ји у прописаном року не  обави-
јести надлежну полицијску уп-
раву о упису у судски регистар, 
односно регистар подузетника 
(члан 64. став (3) овог Закона),   

н) правно  лице,  подузетник,  спо- 
ртска стрељачка организација,  
ловачка организација, овлаште-
ни  трговац  оружјем  и  стручна 
овлаштена организација који не  
воде прописане евиденције из 
члана 69. овог Закона.  

 
(2) За прекршаје из става (1) овог чла-

на казни ће се новчаном казном  од  
1.000,00 до 3.000,00 КМ и одговорно 
лице у правном лицу и подузетн-
ик.  

(3) За прекршај из става (1) тачке ц), х) 
и ј) овог члана изрећи ће се и заш-
титна мјера одузимања оружја, му-
ниције, битних дијелова оружја и 
исправа о оружју, а за прекршаје из 
става (1) тачка ј) изрећи ће се и за-
штитна мјера забране вршења дје-
латности у трајању од шест мјесе-
ци.  
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ДИО ДЕСЕТИ – ПРЕЛАЗНЕ  

И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 78. 
(Доношење прописа) 

 
(1) У року од шест мјесеци од дана ст-

упања на снагу овог Закона, на пр-
иједлог полицијског комесара, ми-
нистар ће донијети прописе о:  
 

а) изгледу и садржају образаца ис- 
права о оружју, као и захтјева за  
издавање исправа о оружју и др-
угих докумената (члан 8. став (2) 
овог Закона),  

б) начину рада комисије која ције- 
ни  испуњавање  и  оправданост  
захтјева  за  набављање оружја и 
право на накнаду (члан 19. овог 
Закона),  

ц) програму, начину, саставу коми- 
сије, трошковима оспособљава-
ња, као и другим питањима која 
се односе на оспособљавање за 
правилно руковање и ознавање 
прописа у вези с држањем, чува-
њем и ношењем кратког ватре-
ног оружја (члан 17. став (4) овог 
Закона),  

д) смјештању и чувању оружја и 
муниције (члан 21. став (5) и чл-
ан 42.  став (7)  овог Закона),  

е) условима  потребним  за  издава- 
ње  одобрења  за  обављање  дјел-
атности промета оружја, битних  
дијелова оружја и муниције, по-
средовању у промету оружја,  
битних дијелова оружја и муни-
ције, начину чувања и држања 
оружја, битних  дијелова  оружја 
и муниције, као и о условима по-
требним за издавање одобрења 
за оснивање цивилних  стрелиш-
та и начину утврђивања услова,  
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саставу, праву на накнаду и ви-
сини накнаде за рад комисије из 
члана 62. став (1) овог Закона (чл-
ан 62. став (3) овог Закона),  

ф) евиденцијама које се воде у ск- 
ладу с одредбама члана 69. и 70. 
овог Закона и  

г) мјерама и радњама које  подузи- 
ма Управа полиције на  провође-
њу амнестије за недопуштено др-
жање минско-експлозивних  сре-
дстава и оружја, као и у вези са 
легализацијом оружја (члан 84. 
став (3) овог Закона).  

 
(2) У року од шест мјесеци од дана ст-

упања на снагу овог Закона, мини-
стар здравства Кантона ће у сарад-
њи са Министарством, донијети 
пропис о ближим условима које мо-
рају испуњавати здравствене уста-
нове које ће обављати здравствене 
прегледе којима се утврђује здрав-
ствена способност за држање и  но-
шење оружја, начину и поступку 
обављања  редовних и ванредних 
здравствених прегледа, попису бо-
лести и здравствених стања која 
лице чине неподобним за држање 
и ношење оружја, начину вођења 
евиденције и медицинске докумен-
тације, размјени података о издат-
им љекарским увјерењима и пром-
јенама у погледу здравствене  спо-
собности имаоца оружја, садржају 
увјерења о извршеном  здравствен-
ом прегледу, накнади у вези с утв-
рђивањем здравствене способнос-
ти, те другим питањима од значаја 
за утврђивање здравствене способ-
ности (члан 16. овог Закона). 

(3) У року од шест мјесеци од дана ст-
упања на снагу овог Закона, мин-
истар ће донијети прописе о посе- 
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бном регистру који ће се водити о 
поднесеним захтјевима и издатим 
одобрењима за оружје категорије А  
(члан 6. став (а) подтачке 3)). 

 
Члан 79. 

(Окончање поступака) 
 
(1) Поступци који до дана ступања на  

снагу овог Закона нису  окончани 
завршиће се по одредбама закона 
који је био на снази у вријеме пок-
ретања поступка.  

(2) Законски насљедници који нису 
преузели оружје које је на чувању 
код надлежне полицијске управе 
дуже од три године, а које је на дан 
ступања на снагу овог Закона зате-
чено код надлежне полицијске  уп-
раве, обавезни су преузети то ору-
жје или покретнути поступак преу-
зимања у року од шест мјесеци од 
дана ступања на снагу овог Закона, 
у супротном оружје постаје власн-
иштво Министарства. 

 
Члан 80. 

(Обавеза пријаве оружја категорије 
Ц) 

 
Лице које посједује оружје кате-

горије Ц дужно је да такво оружје пр-
ијави надлежноој полицијској управи 
у року од шест мјесеци од дана ступа-
ња на снагу овог Закона.  
 

Члан 81. 
(Важење исправа о оружју  

и поступак замјене) 
 
(1) Исправе о оружју издате у складу с 

одредбама Закона о набављању, 
држању и ношењу оружја и муни-
ције (“Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде, бр-
ој: 9/13, 8/15 и 8/16), који се ставља 
ван снаге овим Законом, остају на 
снази. 

(2) Лица која у тренутку ступања на 
снагу овог Закона имају оружни 
лист, издат од стране надлежног 
органа у Босни и Херцеговини пр-
ије ступања на снагу Закона из ст-
ава (1) овог члана, без обзира на да-
тум његовог издавања дужна су у 
року од двије године од дана ступ-
ања на снагу овог Закона, подније-
ти захтјев за замјену оружног листа 
надлежној полицијској управи. 

(3) Уз захтјев из става (2) овог члана 
лице је дужно приложити оружни 
лист из става (2) овог члана. У по-
ступку из става (2) овог члана не 
примјењују се одредбе члана 10. ст-
ав (5), тачка (а) овог Закона. 

(4) Уколико лице не поступи у складу 
са ставом (2) овог члана, надлежна 
полицијска управа ће рјешењем од-
узети ватрено оружје од власника 
без права на накнаду. 

(5) Против рјешења из става (4) овог 
члана може се изјавити жалба по-
лицијском комесару у року од 15  
дана од дана пријема рјешења. 

(6) Рјешење из става (5) овог члана је 
коначно и против истог се не може 
водити управни спор. 

 
Члан 82. 

(Усклађивање обављања 
дјелатности) 

 
(1) Правно лице и подузетник који об-

авља дјелатност промета оружја,  
битних дијелова оружја и муници-
је,  посредовања у  промету оружј-
ем, битним дијеловима оружја и  
муниције, поправљања и преправ- 
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љања оружја или вођење  цивилн-
их стрелишта, дужно је своје пос-
ловање ускладити с одредбама ов-
ог Закона у року од девет мјесеци 
од дана ступања на снагу овог За-
кона.  

(2) Правном лицу и подузетнику из 
става (1) овог члана, који у року из  
става  (1)  овог  члана  не обавијести 
надлежну полицијску управу о уск-
лађености пословања с одредбама 
овог Закона, надлежна полицијска 
управа ће рјешењем забранити да-
љње обављање дјелатности.  

 
Члан 83. 

(Легализација оружја) 
 
(1) Лице које посједује оружје катего-

рије Б без исправе о  оружју, а које 
према раније важећим прописима 
није регистровано, дужно је да нај-
касније годину дана од ступања на 
снагу овог Закона, поднесе захтјев 
за издавање исправе о оружју.  

(2) Приликом подношења захтјева, ли-
це није дужно да доказује поријек-
ло оружја.  

(3) Исправа  о  оружју се  неће  издати  
лицу  које  не  испуњава  услове  из  
члана  10.  ставови  (4) и  (5) овог За-
кона, као и када се оружје потражу-
је од надлежних органа и у случају  
када  је  оружје  већ регистровано.  

 
Члан 84. 

(Амнестија) 
 
(1) Лице које на дан ступања на снагу  

овог Закона посједује оружје, муни-
цију, минско-експлозивна  средства  
и  друго  оружје чије је  набављање,  
држање  и  ношење  овим Законом 
забрањено, обавезно је да  их одмах  
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преда надлежној полицијској упра-
ви.  

(2) Лице које добровољно преда  пред-
мете  из  става (1) овог  члана  неће 
одговарати за нелегално посједова-
ње.  

(3) Мјере и радње које подузима Упр-
ава полиције на провођењу  
амнестије за недопуштено држање  
минско-експлозивних средстава и  
оружја, као и у вези са легализаци-
јом оружја из члана 83. овог Закона, 
на приједлог полицијског комеса-
ра, прописује министар.  

 
Члан 85. 

(Примјена Закона о управном 
поступку Федерације Босне  

и Херцеговине) 
 

На сва питања поступка која 
нису уређена овим законом, примјењ-
ују се одредбе Закона о управном  пос-
тупку Федерације Босне и Херцегови-
не (“Службене новине Федерације 
БиХ”,  број: 2/98 и 48/99).  
 

Члан 86. 
(Примјена Закона о агенцијама  

и унутрашњим службама  
за заштиту људи и имовине) 

 
Одредбе овог Закона примјењу-

ју се на правна лица која обављају пос-
лове физичке и техничке заштите, ук-
олико нису у супротности с одредбама 
Закона о агенцијама и унутрашњим 
службама за заштиту људи и имовине 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 78/08 и 67/13).   
 

Члан 87. 
(Заштита личних података) 

 
Сви субјекти који на било који  
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начин примјењују одредбе овог Зако-
на, дужни су обраду личних података  
вршити у складу с одредбама Закона  
о заштити личних података (“Службе-
ни гласник БиХ”, број:  49/06,  76/11 и 
89/11), као и проведбених прописа и 
планова донесених на  основу истог.  
                                                      

Члан 88. 
(Директиве) 

 
Овим Законом су у највећој мо-

гућој мјери у правни поредак Кантона  
пренијети сљедећи акти Европске ун-
ије: 

  
 

a) Директива Вијећа 91/477/ЕЕЗ  
од 18.  јуна  1991. године  о над-
зору набављања и посједовања 
оружја (СЛ Л 256, 13.09.1991.) и   

б)   Директива 2008/51/ЕЗ Европ- 
ског парламента и Вијећа од 21.  

маја 2008.године о измјени Дир-
ективе Вијећа 91/477/ЕЕЗ од 18. 
јуна 1991.године о надзору наб-
ављања и посједовања оружја 
(СЛ Л 179, 08.07.2008.).  

 
Члан 89. 

(Равноправност сполова) 
 

Граматичка терминологија у 
овом Закону подразумијева укључива-
ње оба спола. 
 

Члан 90. 
(Престанак важења) 

 
(1) Даном ступања на снагу овог Зако-

на престаје примјена Закона о наб-
ављању, држању и ношењу оружја 
и муниције (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 9/13, 8/15 и 8/16).   

(2) Подзаконски акти донесени на ос- 
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нову  Закона из става (1) овог члана 
примјењиваће се до доношења по-
дзаконских аката у складу са  овим 
Законом, уколико нису у супрот-
ности са одредбама овог Закона. 

 
Члан 91. 

(Ступање на снагу) 
 

Овај Закон ступа на  снагу осм-
ог дана од дана објављивања у  “Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”.  
 

Број:01-02-830/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
11.10.2017.године            СКУПШТИНЕ       
      Г о р а ж д е               Аида Обућа,с.р.   
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 ЈУОШ „Хасан Турчало Брзи” 
Иловача за набавку  огрјевног дрвета  

за школску 2017/2018. годину 
 
I 

 
Даје се сагласност ЈУОШ „Хасан 

Турчало Брзи” Иловача за набавку 55 
пмр огрјевног дрвета и 10 тона угља  за 
школску 2017/2018. годину и то: 
 

1. Подручна школа Осаница 5 пмр 
огрјевног дрвета 
 

2. Подручна школа Решетница 5 пмр  

18. октобар/листопад 2017. 
 

 
огрјевног дрвета 

3. Подручна школа Брзача 5 пмр ог-
рјевног дрвета 

4. Централна школа Иловача 10 тона 
угља и 40 пмр огрјевног дрвета 

   
II 

 
 Набавку из члана 1. ове Одлуке 
извршити у складу са одредбама Зако-
на о јавним набавкама БиХ.  
 

III 
 

Средства  за набавку огрјевног 
дрвета за школску 2017/2018. годину  
обезбијеђена су у Буџету ЈУОШ „Хасан 
Турчало Брзи” Иловача на економск-
ом коду 613 200 - Издаци за енергију.  
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантонаГоражде”. 
     
Број:03-14-1444/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), те на основу члана 38. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/17), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 117. редовној сједници, одр-
жаној дана  14.09.2017.год., д о н о с и: 



18. октобар/листопад 2017. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” Горажде 
за покретање процедуре за извођење 
радова реконструкције инсталација 
гријања у фискултурној сали. 
 

Члан 2. 
 

Процедуру и поступак одабира 
најповољнијег  понуђача за извођење 
радова из тачке 1. овог Закључка извр-
шити у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама БиХ. 
 

Члан 3. 
 

Новчана средства за извођење 
радова из члана 1. овог закњучка обез-
бијеђена су у  Буџету ЈУОШ “Хусеин 
еф. Ђозо” Горажде  на економском ко-
ду 821 600 - Реконструкција и инвести-
ционо одржавање.  
 

Члан 4. 
 

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:03-14-1443/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде”, број: 
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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) - 
Остали текући трансфери – Инфор-
мисање за 2017.годину број:10-14-1427-
1/17 од 17.04.2017.године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
117. редовној сједници, одржаној дана 
14.09.2017. 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 VIII (осме) од укупно  

XII (дванаест) редовних транши  
за 2017. годину 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 38.930,95 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име уплате VIII 
(осме) од укупно XII (дванаест) редов-
них транши за 2017. годину намијење-
не, 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 тра-
нсфери - Информисање. 

Новчана средства дозначити 
на жирорачун Јавног предузећа РТВ 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде д.о.о. број:1325002001666685, отво-
рен код НЛБ Тузланске банке фили- 
јала Горажде, ИД број: 4245030110002. 
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III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средставаизвијести 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 
након истека мјесеца за који се захтјев 
подноси. 
 

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

Број:03-14-1411/17                П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

773 
 

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 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године,                             
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

ЈУОШ „Устиколина” Устиколина  
за набавку  огрјевног дрвета   
за школску 2017/2018. годину 

 
I 

 
Даје се сагласност ЈУОШ „Усти- 

18. октобар/листопад 2017. 
 

 
колина” Устиколиназа набавку 15 пм 
огрјевног дрвета за потребе подручне 
школе у Јабуци. 
 

II 
 
 Набавку из члана 1. ове Одлуке 
извршити у складу са одредбама  Зак-
она о јавним набавкама БиХ.  
 

III 
 

Средства  за набавку огрјевног 
дрвета за школску 2017/2018. годину                                     
обезбијеђена су у Буџету ЈУОШ „Усти-
колина” Устиколинана економском 
коду 613 200 - Издаци за енергију.  
 

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

Број:03-14-1442/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године,                             
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

ЈУОШ „Мехмедалија Мак Диздар” 
Витковићи за набавку  огрјевног 

дрвета  за школску 2017/2018. годину 



18. октобар/листопад 2017. 
 
  

I 
 

Даје се сагласност ЈУОШ „Мех-
медалија Мак Диздар” Витковићи за 
набавку 35 пмр огрјевног дрвета и 30 
тона угља за школску 2017/2018. годи-
ну и то: 
 
1. Подручна школа Берич 20 пмр 

огрјевног дрвета и 15 тона мрког 
угља 

2. Подручна школа Богушићи 15 пмр 
огрјевног дрвета и 15 тона мрког 
угља 

 
II 

 
 Набавку из члана 1. ове Одлуке 
извршити у складу са одредбама  Зак-
она о јавним набавкама БиХ.  
 

III 
 

Средства за набавку огрјевног 
дрвета за школску 2017/2018. годину  
обезбијеђена су у Буџету ЈУОШ „Мех-
медалија Мак Диздар” Витковићи на 
економском коду 613 200 - Издаци за 
енергију.  
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
      
Број:03-14-1441/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о  
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Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовањау 

иностранство - Шпанија 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се службено путова-
ње у иностранство - Шпанија, настав-
ницима пратиоцима ученика ЈУСТШ 
“Хасиб Хаџовић” Горажде и ЈУМСШ 
„Енвер Поздеровић” Горажде на мату-
ралну екскурзију, и то: 
 

1. Herenda Saninu, 
2. Paradžik Meriti, 
3. Husejnović Semiru, 
4. Murselji Seferu, 
5. Imamović Muli, 
6. Borovac Senku, 
7. Raščić Eniki, 
8. Čaušević Ermini 
 

Службено путовање ће се оба-
вити у периоду од 15. до 24. септембра 
2017. године. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета ЈУ 
СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде и ЈУ 
МСШ „Енвер Поздеровић” Горажде, 
економски код 613100 - Путни трош-
кови. 



Број 10 – страна 2210 
 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће се објави-
ти у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
      
Број:03-49-1440/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године,                              
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 на име исплате студентских кредита 
студентима са подручја Босанско - 

подрињског кантона Горажде  
за студијску 2016/2017. годину  

за мјесец  март 2017. године 
 

I 
 
 Одобравајусе новчана средства 
у укупном износу од 33.664,00 КМ на 
име исплате студентских кредита сту-
дентима са подручја Босанско-подри-
њског кантона Горажде за студијску 
2016/2017. годину и мјесец  март 2017. 
године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад- 

18. октобар/листопад 2017. 
 
 
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 200 (КАМ 001) - Текући трансфери 
појединцима - Исплате стипендија. 
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће се објави-
ти у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1439/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава                          
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 001) - Текући трансфер 
за спорт  за 2017. годину, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
117. редовној сједници, одржаној дана 
14.09.2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу Босанско - 
подрињског кантона                          

Горажде на име редовне транше  
за мјесеце март и април  2017. године 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства   
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у укупном износу од 10.200,00 КМ 
Спортском савезу Босанско-подрињск-
ог кантона  Горажде за мјесеце март и 
април 2017. године и то: 
 
1. 200,00 КМ на име техничког функ-

ционисања Спортског савеза Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
за мјесеце март и април 2017.годи-
не 

2. 10.000,00 КМ на име кориштења сп-
ортских објеката за клубове и саве-
зе - припреме и  такмичење за мјес-
еце март и април 2017. године 

  
Члан 2. 

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

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Спортског савеза Босан-
ско-подрињског кантона Горажде бр-
ој: 1990540006336521, отворен код Шп-
аркасе банке филијала Горажде, ИД 
број: 4245007300007.  
 

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става у висини три редовне транше 
предати извијештај о утрошку буџет-
ских средстава за редовне програме 
носилаца спортских дјелатности на 
нивоу Босанско-подрињског кантона 
Горажде, за I (први) и II (други) ква-
ртал 2017. године. 
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Извјештај се предаје на обрасцу 

РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних средст-
ава којима се подстиче обављање спор-
тских дјелатности на нивоу Босанско-
подрињског кантона Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
ка-нтона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 
2/13 и 2/14). 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама  Босанско-
подрињског кантона Горажде Гораж-
де”. 
    
Број:03-14-1438/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

778 
 

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 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања  

у иностранство 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се службено путова-
ње у иностранство - Швајцарска, у сту-
дијску посјету Жан Монет - Закладу 
Европа у Швајцарској, министру за  
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образовање, младе, науку, културу и 
спорт Жуга Дамиру и стручном савје-
тнику за правне послове Духовић Ам-
иру, те службено путовање у Њемачку 
директорици Педагошког завода Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
Макота Дики, на тематско путовање 
„Струковно образовање”. 

Службено путовање у Швајцар-
ску ће се обавити у термину који ће се 
накнадно утврдити, а у Њемачку у пе-
риоду од 24. до 30. септембра 2017. го-
дине. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама  Босанско-
подрињског кантона Горажде Гораж-
де”. 
      
Број:03-49-1437/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 4/17), а у    
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма - Обиљежавање значајних датума, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 117. редовној сједници, од-
ржаној дана 14.09.2017.год., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности Савезу РВИ   

за Пројекат обилазак обољелих РВИ 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.500,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова Пројекта обила-
зак обољелих  РВИ. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама - Пројекти удружења бора-
чких популација. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде, на број жирорачуна: 199054000 
5249733, отвореног код ШПАРКАСЕ 
банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
     
Број:03-14-1436/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 4/17), а у             
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма - Обиљежавање значајних датума,                            
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 117. редовној сједници, од-
ржаној дана 14.09.2017.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Организацији 

породица шехида и палих бораца 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за Пројекат посјете  
другим кантонима 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Организацији породица шехида и 
палих бораца Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде на Пројекат посјете др-
угим кантонима у износу од 1.400,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тних организација - Пројекти.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Организацији породица шехида 
и палих бораца Босанско-подрињског 
кантона  Горажде на број жирорачуна: 
1990540005249539, код Шпаркасе банке  
Горажде. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука  ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
      
Број:03-14-1435/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 4/17), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 117. редовној сједници, одр-
жаној дана 14.09.2017.год., д о н о с и: 
 
 

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

јуни 2017. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.500,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр- 
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ојекта побољшања статуса борачких 
популација у 2017.години  за мјесец ју-
ни 2017.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама - Пројекти удружења бора-
чких популација. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде, на број жирорачуна: 199054000 
5249733, отвореног копд ШПАРКАСЕ 
банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1434/17                П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

782 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско-подрињ- 
ског кантона Горажде” број:4/17), Вла- 
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да Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 117. редовној сједници, одр-
жаној дана 14.09.2017.год., д о н о с и: 
 
 

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

јуни 2017. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 8.880,00 КМ на име помо-
ћи за рад удружења борачких попула-
ција за мјесец јуни 2017.године, и то: 
 

- Савез РВИ Босанско- 
подрињског кантона  
“Синови Дрине” Горажде    2.000,00 

- Организација ПШиПБ  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде             2.000,00 

- Савез добитника највећих  
ратних признања  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде          1.200,00 

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде                     2.000,00 

- Удружење “Свјетлост Дрине”     840,00 
- Удружење Ветерана рата,  

ЗБ, ПЛ                                     840,00 
 

Одобрана средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Тек-
ући трансфери непрофитним орга-
низацијама - Помоћ у раду основних 
борачких удружења. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке  
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исплаћују се у складу са утврђеним мј-
есечним ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити на жирорачуне 
организација: 
 
- СРВИ “Синови Дрине” Горажде:  

       1990540005249733 - ШПАРКАСЕ 
- Организација ПШиПБ Босанско-

подрињског кантона Горажде:  
      1990540005249539  - ШПАРКАСЕ 

- Савез ДНРП “Златни љиљани”: 
      1990540005884792  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБИХ: 
         1610300004930021  - Раифаизен               

- Удружење “Свјетлост Дрине” 
      1990540006546332  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ 
                      1011400055939189  - ПБС  

 
Члан 3. 

 
 Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
     
Број:03-14-1433/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 04/17), а у 
складу са Програмом утрошка сред- 
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става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 117. редовној сједни-
ци, одржаној дана 14.09.2017. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 5.000,00 КМ на име фи-
нансирања фондације „Истина за Го-
ражде” Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама - Трошкови Фондације “Ис-
тина за Горажде”. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу захтјева, 
Фондацији „Истина за Горажде” Гора-
жде  на број жирорачуна: 199543002106 
9752 код Шпаркасе банке филијала Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Фондација „Истина за Гораж- 
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де” Горажде је дужна након утрошка 
одобрених новчаних средстава  доста-
вити Министарству за борачка питања 
извјештај о проведеним активностима 
и утрошку новчаних средстава. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1432/17       П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године           Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

784 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 04/17), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма, Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на 117. редовној сједници, 
одржаној дана 14.09.2017.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за Пројекат „Сјећање на погинуле 

борце Пале-Прача” 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства Удружењу демоби- 

18. октобар/листопад 2017. 
 

 
лисаних бораца Пале-Прача за проје-
кат „Сјећање  на погинуле борце Пале-
Прача” у износу од 600,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тних организација - Пројекти. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити Удружењу де-
мобилисаних бораца Пале-Прача, број 
жирорачуна: 1610300002520056, Раифа-
изен банка филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а   накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1431/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

785 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 4/17), а у             
складу са Програмом утрошка средст- 
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ава Министарства за борачка питања 
са економског кода  614200 - Текући тр-
ансфери појединцима, Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде,  на 117.  
редовној сједници, одржаној дана 14. 
09.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком Тафили Осм-

ану и Хоџић Зајку одобравају новчана 
средства  у укупном износу од 2.000,00 
КМ (у појединачним износима од по 
1.000,00 КМ )  на име додјеле средстава 
за повратак и одржив повратак у опш-
тину Ново Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614200 - Текући трансфери поједина-
ца - Приоритет у додјели средстава 
за повратак и одржив повратак. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије и 
Министарство за борачка питања Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1430/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

786 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 38. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињ-
скјог кантона Горажде за 2017.годину 
(,,Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 4/17), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 117. редовној сједници, одр-
жаној дана 14.09.2017.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку сталних средстава 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да изв-
рши набавку сталног средства и то: 
 
- VIVAX COOL клима уређај  

ACP-12CH35AED   .................   1 ком. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду са економског кода 
821300-ОПР 001 - Набавка опреме, а  
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процедуру набавке провести у складу 
са прописима који регулишу ову об-
ласт. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона  Горажде”. 
     
Број:03-14-1426/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

787 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 12. став 1. тачка 1. Закона 
о управљању привредним друштвима 
у надлежности Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 8/05), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде,  на 117. редов-
ној сједници, одржаној дана 14.09.2017. 
године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Скупштине 
ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о. 

Горажде 
 

I 
 

Разрјешавају се дужности чла-
нови Скупштине ЈП Босанско-подри-
њске шуме д.о.о. Горажде, како слије-
ди: 
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1. Амир Дедовић 
2. Рифет Крнџија 
3. Азра Делић 
4. Алдин Жуга 
5. Аида Бездроб 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-05-1407-1/17            П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

788 
 

На основу члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима ФБиХ („Службене нови-
не ФБиХ” број: 12/03), члана 4. Закона 
о управљању привредним друштвима 
у надлежности Босанско-подрињског 
кантона („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/05), члана 23. Закона о Влади Босан-
ско-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 8/15) и члана 
12. Статута ЈП Босанско-подрињске 
шуме д.о.о. Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде” број: 1/16), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 117. ред-
овној сједници, одржаној дана 14.09. 
2017. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  

и чланова Скупштине ЈП. Босанско-
подрињске шуме д.о.о. Горажде 
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I 
 

Овим се Рјешењем именују пре-
дсједник и чланови Скупштине ЈП Бо-
санско-подрињске шуме д.о.о. Гораж-
де, и то: 
 
1. Амир Дедовић     предсједник 
2. Ирис Прутина          члан 
3. Азра Делић          члан 
4. Амела Чутуна    члан 
5. Аида Бездроб     члан 
 

II 
 

Предсједник и чланови Скупш-
тине ЈП Босанско-подрињске шуме 
д.о.о. Горажде именују се на период до 
коначног именовања, а најдуже до 45 
(четрдесет пет) дана. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 
     
Број:03-05-1407-2/17            П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
       Г о р а ж д е 
 

789 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 04/17), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 117. редовној сједници, одр-
жаној дана 14.09.2017. год., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о одобравању текућих  трансфера 
општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају те-

кући трансфери општинама у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де замјесец ЈУЛИ 2017. године у укуп-
ном износу како слиједи: 
 
1. Град Горажде 10.000,00 КМ, из Буџ-

ета Министарства за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де, економски код 614100 (БАЛ002) 
- Текући трансфери Општини Го-
ражде на рачун број: 1028400000002 
222, отворен код  Унион банке д.д. 
експозитура Горажде 

 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 033,  
буџетска организација: 0000000 

 
2. Општина Фоча у Федерацији БиХ 

40.000,00 КМ из  Буџета Министар-
ства за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, економски 
код 614100 (БАЛ003) - Текући тран-
сфери Општини Фоча-Устиколина 
на рачун број: 101-140-00005957-42, 
отворен код Привредне банке д.д. 
Сарајево филијала Горажде. 

 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 134,  
буџетска организација: 0000000 

 
3. Општина Пале у Федерацији БиХ 

40.000,00 КМ из Буџета Министар-
ства за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, економски 
код 614100 (БАЛ004) - Текући тран- 
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сфери Општини Пале-Прача на 
рачун број: 102-007-0000018886, отв-
орен код Унион банке Сарајево 
филијала Горажде. 
 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 136,  
буџетска организација: 0000000 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 

Корисници средстава из члана 
1. ове Одлуке дужни су прије одобра-
вања средстава за наредни мјесец под-
нијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

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:03-14-1425/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

790   
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ (“Службене новине 
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15 и 104/16) и  
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члана 24. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2017. годину (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 4/17), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 117. редов-
ној сједници, одржаној дана 14.09.2017. 
године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како сл-
иједи: 
 
- из Буџета Министарства за фина-

нсије Босанско-подрињског кант-
она Горажде  са економског кода: 
614100 БАЛ 002 - Текући трансфе-
ри другим нивоима власти – Оп-
штина Горажде износ од 25.000,00 
КМ 

 
преусмјерити 

 
- у Буџет Владе Босанско-подрињ-

ског кантона на економски код 
614100 - Текући трансфери  друг-
им  нивоима власти - за пројекте  
износ од 25.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  
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табли Кантона, а  накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”.  
 
Број:03-14-1424/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

791 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614100 (ЈАО 002) 
- Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла  ли-
ца) за 2017. годину, одобреног Одлук-
ом Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде број:08-14-731/17 од 22.05. 
2017. године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 117. редовн-
ој сједници, одржаној дана 14.09.2017. 
године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању исплате  

новчаних средстава  ЈУ „Дом за стара  
и изнемогла лица” Горажде 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком одобрава ис-

плата новчаних средства ЈУ „Дом за 
стара и изнемогла лица” Горажде у ук-
упном износу од 25.000,00 КМ на име 
осигурања неопходних средстава за 
покриће трошкова пружања  услуга и 
нормалног функционисања јавне уст-
анове те измирења дијела обавеза по  
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Споразуму о регулисању потражива-
ња упосленика ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде,  број: 03-14-
868-3/15 од 26.06.2015. године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства у 
износу од 25.000,00 КМ исплатити на 
терет Буџета Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељења 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614100 (ЈАО 002) - Текући трансфери 
другим нивоима власти (Дом за стара 
и изнемогла лица) за 2017. годину, а у 
корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде на жирорачун број: 
1327310410345049, код НЛБ банке д.д. 
Тузла филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Задужује се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да Минис-
тарству за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице и Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде достави извјештај о намјенском 
утрошку средстава са пратећом доку-
ментацијом.  
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

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:03-14-1422/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

792 
 

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 117. редовној сједн-
ици, одржаној дана 14.09.2017. године, 
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању недостајућих  

новчаних средстава ЈУ „Дом за стара 
и изнемогла лица”  Горажде  
за потписивање Споразума  

са Кантоналним порезним уредом 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде одобра-
ва недостајућа новчана средства у из-
носу од 39.574,08 КМ ЈУ „Дом за стара 
и изнемогла лица” Горажде, за потпи-
сивање Споразума о плаћању дуга на 
рате са Порезном управом Федерације 
БиХ-Кантонални порезни уред Гораж-
де.  
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
алоцираће се у Буџету Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде за 2018.год-
ину у оквиру Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице, као намјенска сред-
ства ЈУ „Дом за стара и изнемогла ли-
ца” Горажде у циљу реализације Спо-
разума из члана 1. ове Одлуке. 
 

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:03-14-1461/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

793 
 

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 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године, 
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности директору  

ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица”  
Горажде за потписивање Споразума 

о плаћању дуга на рате  
са Кантоналним порезним уредом 

Горажде 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст директору ЈУ „Дом за стара и изне-
могла лица” Горажде да потпише Спо- 
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разум између ЈУ „Дом за стара и изне-
могла лица” Горажде и Кантоналног 
порезног уреда Горажде о плаћању ду-
га на рате ради наплате дужних јавних 
прихода по Рјешењу о покретању пос-
тупка принудне наплате Кантоналног 
порезног уреда  Горажде, број: 13-5-01-
15-21-458/17-2 С.Р. од 15.05.2017. год-
ине, Рјешењу број:13-5-01-15-21-452/17-
2 СР од 15.05.2017. године и Рјешењу 
број:13-5-01-15-21-598/17-2 АО од 31.08. 
2017. године. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-03-14-1421/17          П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

794 
 

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 појединци-
ма (ЈАМ 001 - Издаци за расељена ли-
ца) за 2017.годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 7/17), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 117. ред-
овној сједници, одржаној дана 14.09. 
2017. године,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Регионалном одбору за повратак 

у југоисточну Босну  
за суфинансирање пројеката  
који прате процес повратка 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 8.400,00 КМ Регионалн-
ом одбору за повратак у југоисточну 
Босну за суфинансирање пројеката ко-
ји прате процес повратка. 
 

Члан 2. 
 
 Задужује се Регионални одбор 
за повратак у југоисточну Босну да по 
реализацији средстава изврши мони-
торинг утрошка и према Министарст-
ву за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде сачини 
извјештај са пратећом финансијском и 
фотодокументацијом. 
  

Члан 3. 
 
 Средства из члана 1. Одлуке 
дозначити на жирорачун Регионалног 
одбора за повратак у југоисточну Бо-
сну број:1610300004210087, отворен код 
Раифаизен банке д.д. БиХ филијала 
Горажде, из Буџета Министарства за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице - економски 
код - 614200  - Текући трансфери поје-
динцима (ЈАМ 001 - Издаци за расеље-
на лица) за 2017.годину. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке заду- 
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жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде. 
 

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 Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
     

Број:03-14-1420/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

795 
 

На основу члана 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-одрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 4/17) и члана 23. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-                  
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 117. редовној сједн-
ици, одржаној дана 14.09.2017. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-

подриског кантона Горажде   
са економског кода 614100 - Текући                           
трансфери другим нивоима власти  

- за пројекте 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност на Програм о  

18. октобар/листопад 2017. 
 
 
измјенама и допунама Програма утро-
шка средстава из Буџета Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2017. годину, са економског кода 614 
100 - Текући трансфери другим ниво-
има власти - за пројекте. 
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1419/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

795а 
 

На основу члана 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/17), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допунама Програма 

утрошка средстава  Владе Босанско-
подриског кантона Горажде са 

економског кода 614 100 - Текући 
трансфери другим нивоима власти - 

за пројекте 
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1. Висина средстава за проведбу Про-

грама повећава се са 220.000,00 КМ 
на износ од 325.000,00 КМ. Наведе-
ну измјену изврсити у цијелом те-
ксту Програма. 

 
2. У дијелу Програма  „Општи усло-

ви за учествовање у Програму“ у 
тачки 2. додаје се нови став који гл-
аси: “Изузетно, уколико је пројекат 
наставак реализације раније запо-
четих пројеката за које су већ издв-
ајана средства било из општина, 
било са других нивоа власти, није 
потребно обезбјеђивати поновно 
властито учешће.” 

 
3. Остали дијелови Програма остају 

неизмјењени, а Програм ступа на 
снагу давањем сагласности од ст-
ране Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

 

Број:03-14-1419-1/17            П Р Е М И Ј Е Р 
15.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

796      
 

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 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању бетонског  киоска 
(пријавнице) на кориштење  

СФК  Либеро 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно- 
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ст премијеру Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да може извршити уст-
упање на кориштење бетонског киос-
ка који се налази у кругу зграде Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а исти се уступа СФК Либеро. 
 

Члан 2. 
 

Трошкове који настану за ври-
јеме кориштења објекта из члана 1. ове 
Одлуке, као и евентуалне штете на ис-
том сноси СФК Либеро. 
 

Члан 3. 
 

Примопредаја бетонског киоска 
из члана 1. ове Одлуке ће да се изврши 
комисијски уз сачињавање одговарају-
ћег записника. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке, зад-
ужује се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-49-1418/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

797 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  
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8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде са  економског 
кода 614 100 - Текући трансфери друг-
им нивоима власти, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 117. 
редовној сједници, одржаној дана 14. 
09.2017.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

“Санација локалног пута  
за Прешпицу” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 25.000,00 
КМ Општини Пале ФБиХ, за суфина-
нсирање Пројекта “Санација локалн-
ог пута за Прешпицу”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући трансф-
ери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на жирора-
чун број:1020070000018886, отворен код 
Унион банке Сарајево, експозитура Го-
ражде. 
 

Члан 3. 
 
 Са Општином Пале ФБиХ – ко-
рисником средстава, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде ће зак-
ључити уговор о суфинансирању, у 
којем ће се прецизирати права и оба- 
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везе, начин уплате средстава, надзор 
над реализацијом, као и друга питања 
од значаја за реализацију  уговора. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1460/17                П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

798 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 100 - Текући трансфери друг-
им нивоима власти, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 117. 
редовној сједници, одржаној дана 14. 
09.2017.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

“Асфалтирање путног правца Садба-
Кртјановићи” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 35.000,00 
КМ Граду Горажду, за суфинансира-
ње Пројекта “Асфалтирање путног 
правца Садба-Кртјановићи”. 
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Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на рачун 
1028400000002222, отворен код Унион 
банке, експозитура Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Са Градом Гораждем – корис-
ником средстава, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде ће закључи-
ти уговор о суфинансирању, у којем 
ће се прецизирати права и обавезе, на-
чин уплате средстава, надзор над ре-
ализацијом, као и друга питања од зн-
ачаја за реализацију уговора. 
 Овлашћује се премијер Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
потпише Споразум о суфинансирању 
реализације Пројекта “Асфалтирање 
путног правца Садба-Кртјановићи” са 
Градом Гораждем. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1458/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  
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Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 100 - Текући трансфери друг-
им нивоима власти, Влада Босанско-                      
подрињског кантона Горажде, на 117. 
редовној сједници, одржаној дана 14. 
09.2017. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

“Асфалтирање путних  праваца 
 у МЗ Берич” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 55.000,00 
КМ Граду Горажду, за суфинансира-
ње Пројекта “Асфалтирање путних 
праваца у МЗ Берич”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на рачун 
број:1028400000002222, отворен код Ун-
ион банке експозитура Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Са Градом Гораждем – корис-
ником средстава, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде ће закљу- 
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чити уговор о суфинансирању, у којем 
ће се прецизирати права и обавезе, 
начин уплате средстава, надзор над 
реализацијом као и друга питања од 
значаја за реализацију уговора. 
 Овлашћује се премијер Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
потпише споразум о суфинансирању 
реализације Пројекта “Асфалтирање 
путних праваца у МЗ Берич” са Град-
ом Гораждем. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона,  а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1459/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године,                           
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на плаћање предрачуна 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у укупном износу од 
6.844,50 КМ, на име плаћања предра- 

 

18. октобар/листопад 2017. 
 

 
чуна број:187053/2017 од 31.08.2017. го-
дине испостављеног од стране ЈП Еле-
ктропривреда БиХ, подружница “Еле-
ктродистрибуција” Сарајево, за прик-
ључење на дистрибутивну мрежу згра-
де Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Средства уплатити на трансак-
цијски рачун број: 1990540052708826, 
отворен код Шпаркасе банке Сарајево 
филијала Горажде. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства уплатити из Буџета Владе Бо-
санско-подринсјког кантона Горажде, 
економски код 614 900 - Уговорене и 
друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1463/17                П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу  члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 117. редовној сјед-
ници,  одржаној дана 14.09.2017. годи-
не, д о н о с и: 
 



18. октобар/листопад 2017. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
обиљежавања 18. септембра, Дана 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Дана Града Горажда 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Програм обиљежавања 18.септе-
мбра, Дана Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и Дана Града Горажда, и  
Финансијски план који је саставни дио 
овог Програма. 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу до 
11.299,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Одбор за обиљежавање 18.сеп-
тембра - Дана Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Дана Града Гораж-
да, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 613 900 – Уго-
ворене и друге посебне услуге и Мин-
истарства за борачка питања Босанско 
-подрињског кантона, економски код 
614 300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама - обиљежавање 
значајних датума из периода 1992-
1995. година. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1412/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 117. редовној сјед-
ници, одржаној дана 14.09.2017.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања 

 у иностранство 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава слу-
жбено путовање у иностранство Беч - 
Аустрија, министрима у Влади Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
Анесу Салману и Нуџеиму Џиханићу 
у склопу делегације Коморе обртника 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 

Путовање ће се обавити у пери-
оду од 14.09.2017.године до 18.09.2017. 
године. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно  ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
      
Број:03-14-1465/17                П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  



Број 10 – страна 2230 
 
 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), те на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама - вјерским заједн-
ицама, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 117. редовној сједн-
ици, одржаној  дана 14.09.2017. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Исламској заједници у Босни  
и Херцеговини Меџлис Исламске 

заједнице Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.500,00 КМ Исламској заје-
дници у Босни и Херцеговини – Ме-
џлису Исламске заједнице Горажде, за 
помоћ и подршку при изградњи пре-
дулаза испред џамије у Решетници. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама - вјерским заједницама. 
 Средства уплатити на транса-
кцијски рачун Меџлиса Исламске 
заједнице број: 1415255320012142, отв-
орен код ББИ д.д. Сарајево, на име 
помоћи џемату Решетница. 
 

18. октобар/листопад 2017. 
 

 
Члан 3. 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1466/17               П Р Е М И Ј Е Р 
14.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка                      
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода  614 100  (КАН 001) – 
Текући трансфер за спорт за 2017. год-
ину, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 118. редовној сједни-
ци, одржаној дана 20.09.2017. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Активу наставника тјелесног  
и здравственог одгоја Босанско - 

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се 2.000,00 КМ као II 
(други) дио од укупно II (два) дјела но-
вчаних средстава Активу наставника 
тјелесног и здравственог одгоја Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде на 
име подршке за кантонална и феде-
рална такмичења ученика основних и  
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средњих школа са подручја Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода  
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер 
за спорт за 2017. годину. 

Новчана средства дозначити на 
жирорачун Удружења педагога спорта 
и стручних лица у области физичке 
културе и спорта Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде број:1990540051752 
212, отворен код Шпаркасе банке фи-
лијала Горажде иД број: 4245063630001. 
    

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан су 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извјештај о утрошку бу-
џетских средстава за редовне програме 
носиоца спортских дјелатности на ни-
воу Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних средст-
ава којима се подстиче обављање спо-
ртских дјелатности на нивоу Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 16/11, 3/12, 2/13 
и 2/14). 
      

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
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бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде ”. 
 

Број:03-14-1496/17               П Р Е М И Ј Е Р 
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са чланом 32. Закона 
о извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број:4/17), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 118. редовној сједници, одрж-
аној дана 20.09.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 за потписивање уговора о дјелу 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст министру Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да закључи уговор о дј-
елу са Феридом Мујезиновићем, ди-
пл.инж.маш. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1494/17               П Р Е М И Ј Е Р 
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 38. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину  (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 4/17), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 118. 
редовној сједници, одржаној дана 
20.09.2017. године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку  

сталних средстава 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Управи полиције Министарства за 
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да  изврши  наб-
авку сљедеће  компјутерске опреме: 
 
1. монитор                      2 ком.                        
2. процесор (централна  

јединица) са лиценци- 
раним софтвером               1 ком.      

 
Члан 2. 

 
Средства потребна за реализа-

цију Одлуке, у укупно процијењеном  

18. октобар/листопад 2017. 
 

 
износу од 1.600,00 КМ, обезбијеђена су 
у Буџету Управе полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2017. 
годину, на  економском коду 821300 - 
Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

Набавка сталних средстава из 
члана 1. ове Одлуке планирана је Пла-
ном набавки Управе полиције Минис-
тарства за унутрашње послове Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2017. годину. 
 

Набавку сталних средстава из 
члана 1. ове Одлуке  реализовати у ск-
ладу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине и Оквирним сп-
оразумом о сукцесивној испоруци и 
сервисирању компјутерске опреме, ко-
ји је потписала Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде са привредн-
им друштвом “ДРИНЕКС” д.о.о. Гора-
жде, број: 03-14-1937-2/16 од 14.02.2017. 
године. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Управа полиције Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Минис-
тарство за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, свако из своје 
надлежности. 
 

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- 



18. октобар/листопад 2017. 
 
 
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-14-1493/17                П Р Е М И Ј Е Р 
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

807 
 

На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 38. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде “, број: 4/17), Влада Босанско- 
подрињског кантона Горажде, на 118. 
редовној сједници, одржаној дана 
20.09.2017. године,  д о н о с и :  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку  

сталних средстава 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст министру Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да изврши набавку сљ-
едеће  компјутерске опреме: 
 
1. монитор                              2 ком.                        
2. процесор (централна 

јединица)                                   1 ком.      
 

Члан 2. 
 

Средства потребна за реализа-
цију Одлуке, у укупно процијењеном 
износу од 1.000,00 КМ, обезбијеђена су 
у Буџету  Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину, на  економск- 
ом коду 821300 - Набавка опреме. 
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Члан 3. 

 
Набавка сталних средстава из 

члана 1. ове Одлуке  планирана је Пла-
ном набавки Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2017. годину. 
 

Набавку сталних средстава из 
члана 1. ове Одлуке  реализовати у ск-
ладу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине и Оквирним сп-
оразумом о сукцесивној испоруци и 
сервисирању компјутерске опреме, ко-
ји је потписала Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде са привредн-
им друштвом “ДРИНЕКС” д.о.о. Гора-
жде, број: 03-14-1937-2/16 од 14.02.2017. 
године. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, свако из своје надлежности. 
 

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:03-14-1492/17                П Р Е М И Ј Е Р 
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско  
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–подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(„Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 04/17), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма, Влада Босанско–подрињског кант-
она Горажде, на 118. редовној сједни-
ци, одржаној дана 20.09.2017. године,  
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за организовање КУП првенства  

у спортском риболову 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ  на име орга-
низовања  КУП првенства у спортском 
риболову које ће се одржати у Гораж-
ду – Садба, дана 17.09.2017.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Те-
кући трансферии непрофитним ор-
ганизацијама – Спортске манифеста-
ције РВИ. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
Савеза за спорт и рекреацију инвалида  

18. октобар/листопад 2017. 
 

 
Босанско–подрињског  кантона Гораж-
де на број: 1990540006144655, отворен 
код ШПАРКАСЕ банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-14-1491/17               П Р Е М И Ј Е Р 
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 70. Закона о ја-
вним набавкама („Службени гласник 
БиХ”, број:39/14), а на препоруку Ко-
мисије за провођење поступка заједни-
чке набавке у Босанско-подрињском                  
кантону Горажде именоване Рјешењем 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, број:03-14-90/15 од 22.01.2015. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 118. редовној сјед-
ници, одржаној дана 20.09.2017.године  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

за сукцесивну испоруку 
аутодијелова за потребе возног парка 

институција Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Прихвата се препорука Комис-
ије за набавку утврђена у Извјештају 
од раду, број:03-14-798-20/17 од 07.09. 
2017. године и за најповољнијег пону- 
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ђача за сукцесивну испоруку аутодије-
лова за потребе возног парка Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де бира се друштво „ДАМИР КОМ-
ПАНИ“ д.о.о. ГОРАЖДЕ, са Понудом 
број:3/17 од 21.08.2017.године и пону-
ђеном цијеном од 76.711,21 КМ, без 
ПДВ-а, као најбоље оцијењеном. 
 

Члан 2. 
 
 Приједлог оквирног споразума 
/уговора доставиће се на потпис иза-
браном понуђачу по протеку рока од 
15 (петнаест) дана, рачунајући од дана 
када сви понуђачи, који су учествова-
ли у предметном поступку заједничке 
набавке буду обавијештени о избору 
најповољнијег понуђача. 
 

Члан 3. 
 

Изабрани понуђач дужан је до-
ставити гаранцију за добро извршење 
уговора у износу од 10% од вриједно-
сти оквирног споразума/уговора у об-
лику безусловне банковне гаранције и 
у року од 7 (седам) дана од дана када 
буде обавијештен од стране уговорног 
органа о закључивању уговора, а сход-
но одговарајућим одредбама Тендерс-
ке документације, број:03-14-798-11/17 
из јула 2017.године. 
 

Члан 4. 
 
Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се на веб-страни-
ци Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде, уз истовремено упућива-
ње свим понуђачима који су учество-
вали у предметном поступку јавне на-
бавке, а накнадно ће да се објави и у 
„Службеним новинама Босанско-под- 
рињског кантона Горажде“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 Предметни поступак набавке 
покренут је Одлуком Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде о понов-
ном покретању поступка набавке, бр-
ој: 03-14-1151/16 од 14.07.2016.године и                
број:03-14-1469/16 од 09.09.2016.године, 
као и Закључком Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, број:03-14-
791/17 од 22.05.2017.године. 

Процијењена вриједност набав-
ке износила је 90.000,00 КМ.  

Јавна набавка је проведена пу-
тем отвореног поступка.   

Обавјештење о набавци, број: 
978-1-1-2-3-8/17 послано је на објаву 
дана  25.07.2017.године, те је истог дана 
и објављено на Порталу јавних наба-
вки.  

Сажетак Обавјештења о набав-
ци објављен је у „Службеном гласнику 
БиХ“, бр.56/17 од 04.08.2017.године. 
 Комисија за набавку именована 
Рјешењем Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-90/15 од 
22.01.2015.године (у наставку: Комиси-
ја) је уз Извјештај о раду  број:03-14- 798 
-20/17 од 07.09.2017.године доставила 
и Записник о прегледу и оцјени по-
нуда број:03-14-798-19/17 од 07.09.2017. 
године, а у којима је препоручила из-
бор друштва „ДАМИР КОМПАНИ“ 
д.о.о. ГОРАЖДЕ за најповољнијег по-
нуђача. 
 У поступку по запримању Изв-
јештаја о раду утврђено је да је Ком-
исија благовремено и правилно извр-
шила отварање и оцјену приспјелих 
понуда, о чему је сачинила одговарају-
ће записнике, у којима је утврђено сљ-
едеће: 
 

- да су запримљене/пристигле 2  
(двије) понуде; 
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- да су понуде понуђача „АПО-
ЛО“ д.о.о. ГОРАЖДЕ и „ДАМ-
ИР КОМПАНИ“ д.о.о.      ГОРА-
ЖДЕ прихватљиве. 

 
Изабрани понуђач је одабран 

примјењујући критериј најниже ције-
не, која је понуђена у износу од 
76.711,21 КМ, док су остали понуђачи, 
чије су понуде прихватљиве, понуди-
ли сљедеће  цијене: 
 

a) „АПОЛО“ д.о.о. ГОРАЖДЕ, 
87.457,00 КМ. 

 
У поступку доношења ове Одл-

уке посебно су цијењене чињенице да 
је Комисија правилно и потпуно извр-
шила оцјену квалификованости пону-
ђача те оцјену пристиглих понуда, а 
ускладу са критеријима из Тендерске 
документације, те да је избор најпово-
љнијег понуђача извршен у складу са 
Законом о јавним набавкама, подзако-
нским актима и тендерском докумен-
тацијом. 

Изабрани понуђач одабран је 
примјењујући критериј најнижа цијена. 

Узимајући у обзир напријед на-
ведено, одлучено је као у диспозитиву 
ове Одлуке. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 
 Против ове се Одлуке може ул-
ожити жалба уговорном органу у пи-
саној форми, директно, електронским 
путем или препорученом поштанском 
пошиљком, најкасније у року од 10 (де-
сет)  дана од дана пријема ове Одлуке.  
 

Број:03-14-798-23/17            П Р Е М И Ј Е Р 
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

18. октобар/листопад 2017. 
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На основу члана 18. став 1. Зако-
на о јавним набавкама („Службени гл-
асник БиХ”, број: 39/14), члана 2. Пра-
вилника о поступку директног спора-
зума Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, број: 03-14-237/16 од 
03.03.2016.године, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 118. ре-
довној сједници, одржаној дана 20.09. 
2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка набавке услуге 

израде Пројекта изведеног стања 
лектроинсталација, система 

ватродојаве, телефонских и интернет 
инсталација на 3. Спрату и 

поткровљу зграде Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Покреће се поступак набавке 
услуге израде пројекта изведеног ста-
ња електроинсталација, система ватро-
дојаве, телефонских и интернет инста-
лација на 3. спрату и поткровљу зграде 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде и то путем директног спора-
зума. 
 

Члан 2. 
 
 Законски основ за провођење 
предметног поступка набавке предста-
вља члан 87. став 3. Закона о јавним на-
бавкама, који прописује да уговорни 
орган проводи поступак директног 
споразума за набавку роба, услуга или 
радова чија је процијењена вриједност 
једнака  или мања од 6.000,00 КМ. 
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Члан 3. 
 

Процијењена вриједност пред-
метне набавке износи 1.000,00 КМ, без 
ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

Средства за предметну набавку 
осигурана су у Буџету Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2017. 
годину, на економском коду 613900 – 
Уговорене и друге посебне услуге. 
 

Члан 5. 
 

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:03-14-1486/17               П Р Е М И Ј Е Р 
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017.годину, (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број:4/17), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 118. редовној сједници, одржаној                             
дана 20.09.2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке  

број: 03-14-1166/17 
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Члан 1. 

 
Овом се Одлуком врши измјена 

члана 2. Одлуке о плаћању рачуна бр-
ој: 1977/17 од 27.07.2017.године и исти 
гласи:  
 
“За реализацију ове Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а 
средства су                     планирана у 
Буџету Владе Босанаксо-подрињског 
кантона Горажде у износу од 1.700,00                    
КМ на економском коду 600 000 – 
Текућа буџетска резерва и теретиће се 
економски код                   614 200 БАЛ 
006 (новчана помоћ незапосленим), те 
износ од 2.300,00 КМ са економског                    
кода 614 200 БАЛ 006 (новчана помоћ 
незапосленим).“ 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–14-1481/17              П Р Е М И Ј Е Р 
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

812 
 

На основу члана 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број:4/17) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 118. редовној сједн-
ици, одржаној дана  20.09.2017. године, 
д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-

подриског кантона Горажде   
са економског кода 614200 

 – Текући трансфери појединцима – 
БАЛ 005 и БАЛ 006 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Програм о 
измјенама и допунама Програма утро-
шка средстава из Буџета Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2017. годину, са економског кода 614 
200 – Текући трансфери појединци-
ма.  
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-14-1497/17               П Р Е М И Ј Е Р 
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

............................. 
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На основу члана 41. Закона о  
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извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/17), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-

подриског кантона Горажде   
са економског кода 614200  

– Текући трансфери појединцима – 
БАЛ 005 и БАЛ 006 

 
1. У дијелу Програма 2. економски 

код 614 200 БАЛ 006 (новчана пом-
оћ незапосленим) – Критерији за 
остваривање овог права иза става 3. 
додаје се нови став који гласи: 

  
„У случајевима када је неопходна 
већа финансијска помоћ од износа 
2.000,00 КМ, а ради се о лијечењу 
појединаца, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде овај износ                        
својом одлуком може повећати до 
максимално 3.000,00 КМ“. 

 
 
2. Остали дијелови Програма остају 

непромијењени, а Програм ступа 
на снагу давањем сагласности од 
стране Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

 
Број:03–14–1497-1/17           П Р Е М И Ј Е Р  
20.09.2017.године              Емир Оковић,с.р.   
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри- 
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њског кантона Горажде, рјешавајући  
по захтјеву САВЕЗА СПОРТСКИХ ОР-
ГАНИЗАЦИЈА У ФУДБАЛУ БОСАН-
СКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГО-
РАЖДЕ, а на основу члана 200. Закона 
о управном поступку („Службене нов-
ине Федерације БиХ“, број:2/98 и 44/99) 
и члана 29. Закона о удружењима и фо-
ндацијама („Службене новине Федера-
ције Босне и Херцеговине“, број:45/02), 
у поновном поступку, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, САВЕЗ СПОРТСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЈА У ФУДБАЛУ БОСА-
НСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТО-
НА ГОРАЖДЕ. 
Скраћени назив Удружења је: 
ССОФ Босанско–подрињског  кан-
тона Горажде. 
Сједиште Удружења је у Горажду, 
улица Панорама б.б.  

 
2. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-5/2017 у прву књигу Рег-
истра, дана 26.09.2017. године. 

 
3. САВЕЗ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА У ФУДБАЛУ БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОР-
АЖДЕ је добровољно, невладино, 
ванстраначко удружење са сљедећ-
им програмским циљевима, дјела-
тностима и задацима: 

 
 

• Бави се питањима која се од-
носе на ногомет на подручју 
Босанско–подрињског кантона   
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Горажде; 
• Одржава контакте и сарађује 

са НС Федерације БиХ, ФСРС 
и са НС/ФС БиХ; 

• Штити и поштује права и инт-
ересе својих чланова и рјеша-
ва спорове међу њима; 

• Унапрјеђује ногомет у духу 
мира и фер-плеја, без дискри-
минације по политичком, сп-
олном, вјерском и расном осн-
ову; 

• Поштује принципе лојалности 
интегритета и спортског духа 
у складу са принципима фер-
плеј; 

• Утврђује систем, услове и орг-
анизацију спортских фудбалс-
ких такмичења на нивоу Боса-
нско–подрињског  кантона Го-
ражде у складу са Законом, 
Статутом  и  Правилима игре, 
која је издао ИФАБ или са Пр-
авилима игре за мали ногомет 
и ногомет на пијеску, које је 
издао Извршни комитет  
ФИФА-е; 

• Руководи свим такмичењима 
на нивоу Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде сходно 
Правилнику о ногометним та-
кмичењима и закону, те дефи-
нише њихову организацију 
пропозицијама  такмичења; 

• Дефинише опште организац-
ионе и административне при-
нципе за ногомет у Босанско–
подрињског  кантона Горажде; 

• Доноси програме и правилни-
ке школовања и стручног уса-
вршавања кадрова за рад у но-
гомету у Босанско–подрињск-
ог  кантона Горажде, у складу 
са законом и спортским прав-
илима; 



Број 10 – страна 2240 
 
 

• Дефинише овлаштења која се 
додјељују било којем удруже-
њу на нивоу Савеза, као и                           
њихова права и обавезе. Ста-
тути и Правилници сваког та-
квог удружења подлијежу од-
обрењу од стране Савеза; 

• Осигурава изворе новчаних 
средстава за финансирање но-
гометног спорта, а Савез своју 
дјелатност  не смије обављати 
ради стицања добити. Ако у 
обављању своје дјелатности Ф 
СБПК Горажде оствари добит, 
она се мора користити искљу-
чиво за обављање и унапрјеђе-
ње дјелатности Савеза, којима 
се остварују циљеви Савеза; 

• Обезбјеђује спортско суђење 
на свим такмичењима којим 
руководи; 

• Обезбјеђује послове редовног 
информисања својих чланица, 
као и јавности; 

• Пружа помоћ својим члано-
вима у унапређењу стручног 
рада; 

• Пружа савјетодавне услуге св-
ојим чланицама; 

• Обезбјеђује вођење евиденци-
је у складу са једниственим 
информационим системом у                         
спорту у складу са Законом; 

• Обавља и друге спортске дје-
латности одређене законом, 
Статутом и правилницима Са-
веза. 

 
4. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање Савеза  су: 
 

Драгољ Амир  – предсједник Савеза 
Ушановић Неџад – први 

допредсједник Савеза 
Црнчало Фуад – други 
допредсједник Савеза 
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5. САВЕЗ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЈА У ФУДБАЛУ БОСАНСКО–
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРА-
ЖДЕ дјелује на подручју Босанско–
подрињског кантона Горажде и да-
ном уписа код овог Министарства 
стиче својство правног лица, чији  
надзор над радом врши надлежни 
кантонални орган у чије подручје 
спада праћење стања у области на 
коју се односи дјелатност Удруже-
ња. 

 
6. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
аката на основу којих је регистро-
вано, у року од 30 дана након извр-
шене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде  је  дана 08.06. 
2017. године донијело Рјешење број: 
УП-1:05-05-43/17 о регистрацији Кан-
тоналног ногометног  савеза Босанско– 
подрињског кантона Горажде. На по-
менуто рјешење Фудбалски савез Боса-
снско–подрињског кантона Горажде 
покренуо је управни спор тужбом код 
Кантоналног суда Горажде. Кантона-
лни суд Горажде је дана 14.08.2017. го-
дине од овог органа тражио спис и до-
стављање тужбе на одговор. Министа-
рство за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског кантона 
Горажде је Кантоналном суду Горажде 
својим актом број:УП-1:05-05-43/17 од 
23.08.2017. године, доставило одговор 
на тужбу, као и комплетан спис везан 
за регистрацију Кантоналног ногоме-
тног савеза Босанско–подрињског кан-
тона Горажде. Након тога, тачније да-
на 30.08.2017. године, Кантонални суд  
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Горажде је донио Пресуду број: 05 0  У                                
000740 17 У, којом је уважена тужба 
Фудбалског савеза Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде и укинуто Рјеш-
ење Министарства за прасвосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског  кантона Горажде, број: УП-1:05-
05-43/17 од 08.06.2017. године и пред-
мет враћен на поновни поступак. По-
штујући поменуту Пресуду Кантонал-
ног суда, ово Министарство је дана 
07.09.2017. године својим актом број: 
УП-1:05-05-43/17 доставило обавијест 
Кантоналном ногоментном савезу Бо-
санско–подрињског  кантона Горажде, 
у којој је исти  позван да у року од 15 
дана од дана пријема акта поступи у 
складу са Пресудом, у противном овај 
ће орган рјешењем одбацити захтјев за 
упис у Регистар. 

Дана 19.09.2017. године Канто-
нални ногометни савез Босанско–под-
рињског кантона  Горажде је поступио 
у складу са Пресудом и овом Мини-
старству поднио захтјев за упис у Реги-
стар удружења, који се води код овог 
Министарства, из којег се може видје-
ти да је промјењен назив удружења у 
Савез спортских организација у фуд-
балу Босанско–подрињског кантона 
Горажде, као и комплетна документа-
ција која је приложена уз захтјев. 

Уз захтјев је достављена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине,“ број: 45/02“) и то: Одлука о 
оснивању Удружења, Статут Удруже-
ња (2x), Одлука о именовању лица ов-
лаштених за заступање и представља-
ње Удружења, Списак чланова органа 
управљања, Одобрење Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт Босанско–подрињског  канто- 
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на Горажде, број:10-40-3039-1/17 од 20. 
09.2017. године, којим се одобрава ко-
риштење имена Босанско–подрињског 
кантона Горажде у називу Кантонал-
ног ногометног савеза Босанско–под-
рињског кантона Горажде и Записник 
са оснивачке сједнице Скупштине Уд-
ружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију САВЕЗА СПОРТСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЈА У ФУДБАЛУ БОСАНСКО 
–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖ-
ДЕ, а рјешавајући у поновном поступ-
ку, Министарство за правосуђе, упра-
ву и радне односе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде је оцијенило да 
су испуњени услови за упис у Регистар 
Удружења, стога је, сходно одговара-
јућим одредбама Закона о удружењи-
ма и фондацијама  („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“ бр-
ој: 45/02), одлучено као у диспозитиву 
овог Рјешења. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Горажду 
у року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ  уплаћена је по Тарифн-
ом броју 1. Закона о административ-
ним таксама („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“,                              
број:12/13 и 12/15) и доказ о њеној уп-
лати налази се у спису предмета. 
 
Број:УП -1:05-05-84/17     М И Н И С Т А Р 
26.09.2017.године       Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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  Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА „КУЛТУРНА 
БАШТИНА“ БОСАНСКО–ПОДРИЊ-
СКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ,  на осно-
ву члана 42. Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку рада Удружења 

 
1. УДРУЖЕЊЕ “КУЛТУРНА БАШТ-

ИНА” БОСАНСКО–ПОДРИЊСК-
ОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, регист-
ровано дана 05.04.2011. године, под 
редним бројем Р-I-5/2011 у прву 
књигу Регистра, престаје са радом 
и брише се из Регистра удружења, 
који се води у Министарству за пр-
авосуђе, управу и радне односе Бо-
санско–подрињског кантона Гора-
жде.   

 
2. Рјешење ступа на снагу даном дон-

ошења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Дана 27.09.2017. године Удруж-
ење “Културна баштина” Босанско–
подрињског кантона Горажде обрати-
ло се захтјевом за брисање из Регистра 
удружења, који се води у Министарст-
ву за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 
 Уз захтјев је приложена Одлука 
о престанку рада Удружења “Култу-
рна баштина” Босанско–подрињског  
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кантона Горажде од 23.09.2017. године, 
Записник са сједнице Скупштине Уд-
ружења “Културна баштина” Босанс-
ко–подрињског  кантона Горажде од 
23.09.2017. године,  Увјерење  Порезне 
управе Федерације БиХ – Кантонални 
порезни уред Горажде, број:13-5/1-15-
598/2017 од 25.09.2017 и Потврда При-
вредне банке Сарајево, број:141-2/17 
од  26.09.2017. године. 
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, ово је Минис-
тарство утврдило  сљедеће: 
 

Чланом 43. Став 1. Тачка 1. 
Зако-на о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), прописано је да удружење 
престаје са радом ако надлежни орган 
удружења донесе одлуку о престанку 
рада удружења, а чланом 42. истог  За-
кона да удружење престаје са радом 
када надлежно министарство донесе 
коначно рјешење о престанку рада уд-
ружења или када кантонални суд дон-
есе правоснажну пресуду о забрани 
рада удружења. Такођер, у члану 46. 
поменутог  закона прописано је да се                          
преостала имовина удружења која се 
брише из регистра распоређује сходно 
одлуци надлежног  органа удружења. 

С обзиром на то да је Скупш-
тина Удружења “Културна баштина” 
Босанско–подрињског  кантона Гораж-
де, донијела Одлуку о престанку рада 
Удружења, стекао се услов за преста-
нак рада поменутог Удружења и бри-
сање истог из Регистра удружења, који 
се води у овом Министарству. 
 

На основу напријед наведеног, 
одлучено је као у диспозитиву Рјеше-
ња. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп- 
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равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су.  
 
Број:УП-1:05-05-88/17     М И Н И С Т А Р 
29.09.2017.године     Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

815 
 

На основу чланова 25. и 56. Зак-
она о образовању одраслих Босанско–
подрињког кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 5/15) те на осно-
ву члана 5. став (3) Правилника о усло-
вима и начину обуке одраслих у циљу 
одговора на хитне потребе тржишта 
рада (“Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде“ број:1/16), 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско–под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

Програм образовања одраслих  
за оспособљавање/усавршавање 

у занимању радник у преради дрвета 
 

I 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
(1) Назив програма: Програм образо-

вања одраслих за оспособљавање/ 
усавршавање у занимању радник у 
преради дрвета 

 
(2) Основаност програма 

Програм образовања одраслих за  
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оспособљавање/усавршавање у за-
нимању радник у преради дрвета 
базира се на Стандарду занимања 
финална прерада дрвета донесе-
ном од стране АПОСО (Агенције за 
предшколско, основно и средње 
образовање) из 2014. године објав-
љеном на сајту АПОСО, ОДЈЕЛ ЗА 
СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВА-
ЊЕ  (http://www.vetbih.org). 

 
(3) Циљ програма: 

Оспособити кандидата да усвоји 
знања који су потребна за квалите-
тно и успјешно обављање послова  
у занимању Радник у преради др-
вета. 

 
(4) Трајање програма обуке: 

Укупно 120 часова (48 часова тео-
рије и 72 часа практичне наставе) 

 
(5) Пожељни образовни захтјеви 

a) III или IV степен стручне спре-
ме (дрвопрерађивачке и метал-
ске струке) 

 
(6) Приоритетне области програма 
 

a) Кандидат мора да зна: 
 

1) користити упутства за рад; 
2) врсте и карактеристике мат-

еријала у дрвопреради; 
3) својства дрвета, употребну 

вриједност и намјену; 
4) избор одговарајућих матер-

ијала и алата; 
5) основне технике мјерења и 

рад са мјерним инструмен-
тима; 

6) мјере за сигуран рад; 
7) основе технологије дрвета; 
8) послове при ускладиштењу 

сировина, материјала и гот- 

http://www.vetbih.org/
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ових производа; 

9) послове на припреми обло-
вине за прераду; 

10) послове манипулације дрве-
та при преради дрвета; 

11) послове на машинама за пр-
имарну и секундарну пре-
раду дрвета; 

12) послове у производњи фур-
нира; 

13) послове у производњи дрвн-
их плоча; 

14) руковање машинама и уре-
ђајима за прераду дрвета; 

15) вршити послове на захтјев-
нијим машинама; 

16) познавати рад на ЦНЦ-ма-
шинама у дрвној индустри-
ји; 

17) познавати стандарде квали-
тета; 

18) познавати заштиту радне и 
животне средине. 

 
б)   Кандидат треба да зна: 

 

1) Значај дрвопрераде као гра-
не индустрије 

2) Да организује и води рад 
мање групе 

3) Техничко-технолошку 
документацију 

4) Својства дрвета, употребну 
вриједност и намјену 

5) Врсте и карактеристике др-
вних производа 

6) Технике мјерења и контроле 
7) Принципе естетике и обли-

ковања производа 
 

ц)  Пожељно је да кандидат зна: 
 

1) Организацију рада предузе-
ћа 

2) Основне прописе из области  
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радне регулативе 

3) Основне прописе из зашти-
те животне средине 

 
(7) Предметне области теоретског 

програма образовања 
 

1) Основе материјала 
2) Производња резане грађе 
3) Парење, сушење, импрегнација 

и финална обрада дрвета 
4) Производња ламперије, бродск-

ог пода и паркета 
5) Производња фурнира (сјечени 

и љуштени) и шперплоча 
6) Производња фурнирских пло-

ча 
7) Производња дрвно-влакнастих 

плоча 
 

(8) Предметне области практичног 
програма образовања 

 

1) Производња резане грађе                                       
2) Парење, сушење и импрегнаци-

ја дрвета 
3) Производња ламперије, бродск-

ог пода и паркета 
4) Производња амбалаже 
5) Производња фурнира (сјечени 

и љуштени) и шперплоча 
6) Финална прерада 
7) Производња панел-плоча 
8) Производња плоча иверице 
9) Производња плоча влакнатице 
10) Производња пелета 

 
(9) Знања и вјештине које се очекују 

од кандидата на крају програма 
образовања: 
 

1) Оспособити кандидата за рад са 
ручним алатима у обради дрве-
та 

2) Оспособити кандидата за рад са 
електричним машинама за об- 
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раду дрвета 

3) Оспособити кандидата да руку-је машинама и уређајима за об-раду дрвета 
4) Оспособити кандидата да изра-ђује производе од дрвета 
5) Оспособити кандидата за поз-навање прописа заштите на ра-ду, заштите 

животне средине и њихово дослиједно поштовање 
 

II 
 
НАСТАВНИ ПЛАН 
 

(ТЕОРЕТСКИ ДИО НАСТАВЕ) 
ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА 

 
Назив тематске цјелине Број часова 
1. Увод (основе материјала)                                                        8 
2. Производња резане грађе                                       10 
3. Парење, сушење, импрегнација и финална обрада дрвета 10 
4. Производња ламперије, бродског пода и паркета 5 
6. Производња фурнира (сјечени и љуштени) и шперплоча 5 
8. Производња фурнирских плоча 5 
9. Производња дрвно-влакнастих плоча 5 
Укупно: 48 
 
 
САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 
 
1. УВОД (ОСНОВЕ  

МАТЕРИЈАЛА),                 (8 часова) 
 

ТЕМЕ: 
1. Дрво као сировина 

a) стабло, дијелови, димензије 
б)   особине и карактеристике  
       дијелова стабла 

2. Унутрашња грађа дрвета 
а)    макроскопска грађа дрвета 

 б)    микроскопска грађа дрвета 
 
3. Техничка својства дрвета 

а)    естетска својства дрвета 
б)    физичка својства дрвета 
ц)    физичко-хемијска својства  
        дрвета 
д)    механичка својства дрвета 

4. Грешке дрвета 
а)    појам и врсте грешака. 

 
5. Карактеристике и употреба 

најважнијих домаћих врста 
дрвета 
а)    четинарске врсте 

 б)    лишћарске врсте 
 

6. Помоћни материјали у дрвној 
индустрији   
а)    љепила за дрво; 

 б)    средства за брушење. 
 
2.  ПРОИЗВОДЊА  

 РЕЗАНЕ ГРАЂЕ               (10 часова) 
     

 ТЕМЕ:  
              а)    стовариште трупаца; 

 б)    пиланска хала; 
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  ц)    љуштење трупаца 
              д)    гатер, трачна пила 
  е)    кројница 
   ф)   стовариште резане грађе 
 
3. ПАРЕЊЕ, СУШЕЊЕ,  

ИМПРЕГНАЦИЈА  
И ФИНАЛНА ОБРАДА   
ДРВЕТА                              (10 часова) 

        
       ТЕМЕ:  
 

а)    припрема грађе за парење 
б)    спровођење поступка парења 
ц)    припрема грађе за сушење 
д)    спровођење поступка суш- 
        ења 
е)     припрема грађе за импрег-  
        нацију 
ф)   спровођење поступка имп- 
        регнације  
г)     заштита на раду 

  
4. ПРОИЗВОДЊА  

ЛАМПЕРИЈЕ,  
БРОДСКОГ ПОДА  
И ПАРКЕТА                        (5 часова) 

 
       ТЕМЕ:  
 а)     припрема и сортирање си- 

        ровине и извођење помоћ-    
        не послова на машинама 

 б)     заштита на раду 
 
5. ПРОИЗВОДЊА  

ФУРНИРА (СЈЕЧЕНИ  
И ЉУШТЕНИ)  
И ШПЕРПЛОЧА               (5 часова)                     

 
 а)     рад на стоваришту трупаца 
 б)     рад у пиланској хали 
 ц)     рад на стоваришту резане  
                      грађе, заштита на раду 
 д)     заштита на раду 
 е)      рад на изради шперплоча 
 ф)     рад на завршној обради,  
                       сортирању и ускладиштењу 
 г)       заштита на раду 
 
6. ПРОИЗВОДЊА  

ФУРНИРСКИХ ПЛОЧА (5 часова)                                                               
       

ТЕМЕ: 
 а)     шпер плоче 
 б)     панел-плоче 
 
7. ПРОИЗВОДЊА  

ДРВНО-ВЛАКНАСТИХ  
ПЛОЧА                                (5 часова)                                                                          

 
       ТЕМЕ: 
 а)     плоче иверице 
 б)     плоче влакнатице 

 
-(ПРАКТИЧНИ ДИО НАСТАВЕ) 

 
ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА 

 
Назив тематске цјелине Број часова 
1. Увод 4 
2. Производња резане грађе                                       6 
3. Парење, сушење и импрегнација дрвета 5 
4. Производња ламперије, бродског пода и паркета 5 
5. Производња амбалаже 5 
6. Производња фурнира (сјечени и љуштени) и шперплоча 5 
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7. Финална прерада 10 
8. Производња панел-плоча 8 
9. Производња плоча иверице 8 
10. Производња плоча влакнатице 8 
11. Производња пелета 8 
Укупно: 72 
 
 
САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 
 
1. Увод                                           (4 часа) 

 
ТЕМЕ: 

            а)    упознавање са програмом  
                   практичне обуке 
            б)    упознавање са организаци-     

       јом рада практичне наставе 
            ц)    упознавање са средствима  
                    личне заштите и значајем  
                    заштите на раду 
             д)   упознавање са изворима  
                    опасности и поступком пру- 
                    жања прве помоци 
 
2. Производња  

резане грађе                        (6 часова) 
 
       ТЕМЕ: 
 а)     рад на стоваришту трупаца 
 б)     рад у пиланској хали 
 ц)     рад на стоваришту резане  
                      грађе 
 д)     заштита на раду 
 
3. Парење, сушење и  

импрегнација дрвета       (5 часова) 
 
       ТЕМЕ: 
 а)     припрема грађе за парење 
 б)     спровођење поступка парења 
 ц)    припрема грађе за сушење 
 д)     спровођење поступка сушења 
 е)      припрема грађе за импрег- 
                      нацију 

 ф)    припрема грађе за импрег- 
                      нацију 
 г)      заштита на раду 
 
4. Производња ламперије,  

бродског пода и паркета  (5 часова) 
 
       ТЕМЕ: 
 а)    припрема и сортирање  
                     сировине и извођење помо- 
                     ћних послова на машинама 
 б)    заштита на раду 
 
5. Производња амбалаже   (5 часова) 
 
       ТЕМЕ: 
 а)    припрема и сортирање  
                     сировина 
 
6. Производња фурнира  

(сјечени и љуштени)  
и шперплоча                      (5 часова)                                              

 
       ТЕМЕ:  
 а)    рад на стоваришту трупаца 
 б)    рад на изради фурнира 
 ц)    рад на завршној обради,  
                     сортирању и складиштењу 
 д)    заштита на раду 
 е)    рад на изради шперплоч 
 ф)   рад на завршној обради,  
                    сортирању и ускладиштењу 
 г)    заштита на раду 
  
7. Финална прерада           (10 часова)                                           
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       ТЕМЕ: 
 а)    рад на машинама за фина- 
                     лну обраду дрвета 
 б)    рад на програмским маши- 
                     нама 
 
8. Производња  

панел-плоча       (8 часова)   
 
       ТЕМЕ: 
 а)  рад на стоваришту сировина 
 б)  рад на изради панел-плоча 
 ц)  рад на завршној обради, сор- 
                   тирању и ускладиштењу 
 д)   заштита на раду 
 
9. Производња плоча  

иверица         (8 часова) 
 
       ТЕМЕ: 
 а)  рад на стоваришту сировина 
 б) рад на изради плоча иверица 
 ц) рад на завршној обради, сор- 
                  тирању и ускладиштењу 
 д) заштита на раду 
  
10. Производња плоча  

влакнатица          (8 часова)                                       
 
      ТЕМЕ: 

а) рад на стоваришту сировина 
б) рад на изради плоча влакна- 
     тица 
ц) рад на завршној обради, сор- 
     тирању и ускладиштењу 
д) заштита на раду 

 
11. Производња пелета       (8 часова) 
 
 
(10) МЈЕСТО ИЗВОЂЕЊА, ПЛАН  

  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА   
  ОБУКЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА    
  ТЕРМИНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
   ДИЈЕЛОВА ОБУКЕ 
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a) Стручнотеоретски дио обуке се 

изводи у школи, а практични 
дио дијелом у школи, а дијелом 
у привредном субјекту. 

 
 б)  План реализације обуке: 

 
       Обука траје 2 мјесеца: 

 
1) теоријски дио 48 часова 
2) практични дио 72 часова 

 
         ц)  Након успјешно завршене обу- 

 ке (стручнотеоретске и практи- 
 чне) организује се полагање ис-
пита. Испиту може приступити 
кандидат који је присуствовао 
обуци у трајању од минимално 
90% укупних часова обуке. Об-
разовна установа је обавезна да 
у року од 15 дана од дана завр-
шетка обуке организује полага-
ње испита. Кандидатима који 
успјешно положе испит образо-
вна установа издаје цертифик-
ат. 

 
(11) СТРУЧНА  ОСПОСОБЉЕНОСТ  
        И  КОМПЕНТЕНЦИЈА  
        НАСТАВНОГ КАДРА  
 

 а) Дипл. инжењер машинства см- 
ијер механичка технологија др-
вета, односно са завршеним II 
односно III циклусом болоњск-
ог високообразовног процеса 
теоријски дио у дјелу технолог-
ије 

        б) Дипл. инжењер машинства, од- 
носно са завршеним II односно 
III циклусом болоњског високо-
образовног процеса 

         ц) Инжињер шумарства, односно  
са завршеним I, II односно III  
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циклусом болоњског високооб-
разовног процеса у дијелу осно-
ви материјала, теоретски дио 

        д) Дипл. инжењер машинства, см- 
ијер механичка технологија др-
вета, односно са завршеним II 
односно III циклусом болоњск-
ог високообразовног процеса, 
за практични дио 

         е) ВКВ столар V степен стручне  
спреме са пет година практич-
ног рада у производњи, у I, II и 
III години. 

 
Напомена: За предаваче потребна ан-
драгошко-дидактичко-методичка осп-
особљеност за рад у настави, положен 
стручни испит за наставника. 
 
(12) МЕТОДИЧКО УПУТСТВО 
 

a) Наставник реализује програм 
обуке кроз сљедеће фазе: 

 
1) Припрема за реализацију програ-

ма обуке – одређивање наставног 
материјала: 

 

Уређаји за истовар и развоз; радни 
алат – сјекира, тестера, цапин, обр-
тач; мјерни алат - пречница, метар, 
пријемна документација, таблице; 
машине за примарну прераду дрв-
ета – гатер и трачна тестера; маши-
не за секундарну обраду дрвета – 
за продужно и попречно резање; 
сјекачица и др. 

 
2) Уводни дио реализовати кроз теме: 
 

- представљање 
- упознавање са кандидатима  

за обуку (кандидатима) 
- упознавање са предметним обл-

астима у контексту занимања 
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- улога и значај послова радника 

у преради дрвета 
        
3) Дефинисање свих тема обуке неоп-

ходних за ово занимање, при чему 
треба водити рачуна да обука буде 
примјерена особинама кандидата 
и њиховим интересима (треба ком-
биновати теорију, демонстрацију и 
праксу). 

 
4) Кроз наставу треба обрадити цјел-

ине како је предвиђено у тачки 9 
овог Програма. 

 
Програм је урађен у складу са 

стандардима обуке упосленика у при-
вреди. При изради Програма кориш-
тени су педагошки стандарди предви-
ђени за ову област, као и редуцирани 
наставни планови средњих дрвопрера-
ђивачких школа. 
 

III 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
(1) Саставни дио овог Програма је и 

цертификат о проведеној обуци у 
занимању радник у преради дрве-
та. 

 
(2) Овај Програм ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће се обја-
вити у „Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Гораж-
де“. 

 
Број:10-38-2688-6/17          М И Н И С Т А Р  
25.09.2017.године                Дамир Жуга,с.р. 
      Г о р а ж д е 

........................... 
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На основу чланова 25. и 56. Зак-
она о образовању одраслих Босанско–
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 5/15), те на осно-
ву члана 5. став (3) Правилника о усло-
вима и начину обуке одраслих у циљу 
одговора на хитне потребе тржишта 
рада (“Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде“ број:1/16), 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанс-копод-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

Програм образовања одраслих  
за оспособљавање/усавршавање  

у занимању тапетар 
 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
(1) НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм об-

разовања одраслих за оспособља-
вање/усавршавање у занимању та-
петар. 

 
(2) ОСНОВАНОСТ ПРОГРАМА 

Програм образовања одраслих за 
оспособљавање/усавршавање  у за-
нимању тапетар базира се на Стан-
дарду занимања тапетар донесен-
ом од стране АПОСО (Агенције за 
предшколско, основно и средње 
образовање) из 2014. године, објав-
љеном на  сајту АПОСО, ОДЈЕЛ ЗА 
СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВА-
ЊЕ  (хттп://www.ветбих.орг). 

 
(3) ЦИЉ ПРОГРАМА: 

Оспособити кандидате да усвоје зн-
ања која су потребна за квалитетно  
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и успјешно обављање послова у за-
нимању тапетар. 

 
(4) ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: 

Укупно 120 часова (48 часова тео-
рије и 72 часа практичне наставе) 

 
(5) ПОЖЕЉНИ ОБРАЗОВНИ 

ЗАХТЈЕВИ: 
 

a) III или IV степен стручне спре-
ме (дрвопрерађивачке и метал-
ске струке) 

 
(6) ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 

ПРОГРАМА: 
 
a) Кандидат мора да зна: 

 

1) Да проучава упутства за рад 
и техничку документацију 

2) Да изабере одговарајући ал-
ат и материјал 

3) Технологију обраде дрвета 
4) Да преузима мјере за сигур-

ан рад у складу са прописи-
ма 

5) Да припрема полупроизвод 
погодан за тапацирање 

6) Да рационално користи сре-
дства рада, енергију, матер-
ијал и вријеме 

7) Да рукује тапетарским маш-
инама и алатима 

8) Да ради у складу са станда-
рдом квалитета 

9) Да користи средства зашти-
те на раду и примјењује пр-
описе заштите животне сре-
дине. 

 
б) Кандидат  треба да зна: 

 

1) Значај дрвопрераде као гр-
ане индустрије 

2) Да организује и води рад  

http://www.vetbih.org/
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3) мање групе 
4) Техничко-технолошку 

документацију 
5) Својства дрвета, употребну 

вриједност и намјену 
6) Врсте и карактеристике та-

петарских производа 
7) Технике мјерења и контроле 
8) Принципе естетике и обли-

ковања производа 
9) Радове поправке и одрзава-

ња тапацираног намјештаја 
 
        ц) Пожељно је да кандидат  зна: 
 

1) Организацију рада предузе-
ћа 

2) Основне прописе из области 
радне регулативе 

3) Основне прописе из зашти-
те животне средине 

 
(7) ПРЕДМЕТНЕ ОБЛАСТИ ТЕОРЕТ-

СКОГ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 
 

а) Материјали 
б) Машине и уређаји 
ц) Дрвне конструкције 
д) Практични рад 

 
(8) ПРЕДМЕТНЕ ОБЛАСТИ ПРАКТ-

ИЧНОГ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 
 

а) Материјали у струци                                                                                   
б) Израда основе                                                                                        
ц) Кројење и шивење тканина и 
     других материјала за тапацирање                      
д) Постављање подлога и  
     еластичних система                                              
е) Пресвлачење сједишта, наслона,  
     подножја, страница и др.                        
ф) Монтажа готовог производа                                                                   
 г)  Заштита на раду                                                                                        

 
(9) ЗНАЊА И ВЈЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ 

ОЧЕКУЈУ ОД КАНДИДАТА НА 
КРАЈУ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА: 
 
a) Оспособити кандидата за рад са 

ручним алатима у обради дрве-
та 

б) Оспособити кандидата  за рад са  
електричним машинама за обра-
ду дрвета 

ц) Оспособити кандидата да рукује  
     тапетарским машинама и уређа- 
 јима 
д) Оспособити кандидата да изра- 

ђује тапациране производе од 
дрвета 

е) Оспособити кандидата за позна- 
вање прописа заштите на раду, 
заштите животне средине и њи-
хово дослиједно поштовање 

II 
 

НАСТАВНИ ПЛАН 
 

(ТЕОРЕТСКИ ДИО НАСТАВЕ) 
ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА 

 

Назив тематске цјелине Број часова 
1. Увод, Материјали за основне радове 10 
2. Машине и уређаји 16 
3. Дрвне конструкције 16 
4. Заштита на раду 6 
Укупно: 48 
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САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 
 
1. УВОД, МАТЕРИЈАЛИ  
    ЗА ОСНОВНЕ РАДОВЕ   (10 часова) 
 
    ТЕМЕ:  
 

1. Влакна 
- Природна влакна (биљна и жи-

вотињска),  
- Хемијска влакна (целулозна, си-

нтетичка) 
 

2. Тканине за израду тапетарск-
их производа  

- Тканине за израду јастука, гурт-
не, платно за опруге, платно за 
обликовање, саргија и  др. 

 

3. Тканине за пресвлачење  
- Мебл штоф и кожа 

 

4. Материјали за пуњење 
- Пунила биљног, животињског 

и хемијског поријекла 
 

5. Метални материјали  
- Опруге, жичана језгра, механи-

зми и окови, ексери, завртњи и 
спојнице 
 

6. Остали материјали 
- Канап, конац траке, еластичне 

гуртне, љепила, картон 
 

7. Пратећи материјали  
- грађа дрвета, техничка својства 

дрвета, грешке дрвета, фурни-
ри и плоче 

 
2. МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ (16 часова) 
 
    ТЕМЕ: 
          Тапетарски алат (врсте, припре- 
          ма алата и намјена) 

1. Тапетарске машине  
- Машине за израду полиуретан-

ских пјенастих елемената (пух-
ин) 
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- Машине за кројење пухина 
- Машине за уситњавање пјенас-

тих материјала 
- Машине за кројење 
- Машине за пресвлачење јастука 
- Машине за постављање дугма-

ди 
- Тапетарске пресе 

 
2. Помоћни уређаји у тапетарству 

 
- Пнеуматски пиштољ за потки-

вање 
- Пнеуматски пиштољ за нано-

шење љепила 
 
3.   ДРВНЕ   
      КОНСТРУКЦИЈЕ            (16 часова) 
    
      ТЕМЕ: 
 

1. Основе техничког цртања 
- Материјал и прибор 
- Размјера 
- Врсте техничких цртежа 

 

2. Основи нацртне геометрије 
- Пројекција тачке, дужи, геомет-

ријског тијела и лика 
- Основи аксонометрије 

 

3. Конструктивни елементи 
производа 
 

4. Рамови 
- Појам и врсте рамова 
- Рамовске везе 

 

5. Плоче 
- Појам и врсте плоча 
- Конструктивна рјешења плоча 

(масивне, шупље, пуне) 
 

6. Корпуси-кутије 
- Појам и врсте, спојеви код ко-

рпуса 
 

7. Намјештај за сједење 
- Столице, врсте, конструктивна  
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рјешења, стандардне димензије, окови 
 

8. Намјештај за лежање 
- Врсте, конструктивна рјешења, стандардне димензије, окови 

 
4. ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                    (6 часова) 
 
    ТЕМЕ: 
 

1. Заштита на раду и заштита животне средине 
- Мјере заштите на раду 
- Заштита при раду са тапетарским машинама 
- Заштита околине од негативног утицаја материјала и производних сред-

става 
- Заштита од пожара 
- Средства личне и колективне заштите 

 
 

(ПРАКТИЧНИ ДИО НАСТАВЕ) 
 

ТЕМАТСКЕ ЦЈЕЛИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА 
 
Назив тематске цјелине Број часова 
1. Увод 4 
2. Материјали у струци 5 
3. Израда основе 8 
4. Кројење и шивење тканина и дргих материјала за тапацирање 15 
5. Постављање подлога и еластичних система 10 
6. Пресвлачење сједишта, наслона, подножја, страница и др. 15 
7. Монтажа готовог производа 10 
8. Заштита на раду 5 
Укупно: 72 
 
 
САДРЖАЈ ТЕМАТСКИХ ЦЈЕЛИНА 
 
ТЕМЕ: 
 
1. Увод                       (4 часа) 
 

- Упознавање са програмом пра-
ктичне обуке 

- Упознавање са организацијом 
рада у радионици 

- Упознавање са значајем зашти-
те на раду 

 
- Упознавање са изворима опасн-

ости и поступком пружања пр-
ве помоћи 

 
2. Материјали у струци      (5 часова)     
 

- Упознавање са узорцима мате-
ријала (основни, помоћни, пот-
рошни) 

      
3. Израда основе       (8 часова)       

- Израда основе ручним алатима 
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- Израда основе ручним пренос-
ним електричним машинама 

- Проучавање документације 
- Одабирање материјала 
- Мјерење, обиљежавање, зацрта-

вање 
- Кројење материјала ручним ал-

атима 
- Димензионисање попречног 

пресјека 
- Израда елемената везе (рамовс-

ке везе, корпусне везе) 
- Спајање (монтажа) 
- Површинска обрада 

 
4. Кројење и шивење  

тканина и др. материјала  
за тапацирање                  (15 часова) 

 

1. Декоративни материјали 
- Припрема за кројење 
- Ручно кројење 
- Машинско кројење 

 
2. Полиуретански материјали 

- Припрема за кројење 
- Ручно кројење 
- Машинско кројење 
3. Обликовање пјенастих матери-

јала 
4. Шивење тканина и др. Мате-

ријала 
- Опшивање ивица и украсно пр-

ошивање 
 
5. Постављање подлога  

и еластичних система    (10 часова) 
 

- Причвршћивање опруга, 
гуртни, жичаних језгри и др. 

 
6. Пресвлачење сједишта,  

наслона, подножја,  
страница и  др.                 (15 часова) 

 

- Пресвлачење сједишта, наслона 
за руку, наслона за леђа. 
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7. Монтажа готовог  

производа                          (10 часова) 
 

- Монтажа, провјера функциона-
лности готовог производа, опр-
авка, паковање, складиштење 

 
8. Заштита на раду                (5 часова) 
 

- Средства личне заштите 
- Заштита на раду на појединим 

радним мјестима 
 
(10) МЈЕСТО ИЗВОЂЕЊА, ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ОБУ-
КЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ТЕРМИ-
НЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДИЈЕЛОВА 
ОБУКЕ 

 
a) Стручнотеоретски дио обуке се 

изводи у школи, а практични 
дио дијелом у школи, а дијелом 
у привредном субјекту. 

 
б) План реализације: 
- Обука траје 2 мјесеца: 

 

- теоријски дио 48 часова и  
- практични дио 72 часова 

 
       ц) Након успјешно завршене обуке  

(стручнотеоретске и практич-
не) организује се полагање исп-
ита. Испиту може приступити 
кандидат који је присуствовао 
обуци у трајању од минимално 
90% укупних часова обуке. Об-
разовна установа је обавезна да 
у року од 15 дана од дана завр-
шетка обуке организује полага-
ње испита. Кандидатима који 
успјешно положе испит образо-
вна установа издаје цертификат. 

 
(11) СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ И  

КОМПЕНТЕНЦИЈА НАСТАВНОГ 
КАДРА  



 Број 10 – страна 2256 
 
 

a) Дипл. инжењер машинства, од-
носно са завршеним II односно 
III циклусом болоњског високо-
образовног процеса, смјер меха-
ничка технологија дрвета 

б) Дипл. инжењер машинства одн- 
осно са завршеним II односно III 
циклусом болоњског високооб-
разовног процеса 

ц) Инжењер текстила, односно са  
завршеним I, II односно III цик-
лусом болоњског високообразо-
вног процеса 

д) ВКВ кројач 
е) Инжењер шумарства у дијелу ос- 

нови материјала односно са зав-
ршеним II односно III циклусом 
болоњског високообразовног пр-
оцеса теоретски дио 

ф) Дипл. инжењер машинства см- 
ијер механичка технологија др-
вета, односно са завршеним II, 
односно III циклусом болоњск-
ог високообразовног процеса, 
за практични дио 

г) ВКВ столар – V степен стручне  
спреме са пет година практичног 
рада у производњи у I, II и III 
години 

 
Напомена: За предаваче потребна ан-
драгошко-дидактичко-методичка спо-
собљеност за рад у настави, положен 
стручни испит за наставника. 
 
 
(12) МЕТОДИЧКО УПУТСТВО 
 

Наставник реализује програм 
обуке кроз сљедеће фазе: 
 

a) Припрема за реализацију прог-
рама обуке – одређивање наста- 
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вног материјала: 
Уређаји за истовар и развоз; ра-
дни алат – сјекира, тестера, цап-
ин, обртач; мјерни алат – преч-
ница, метар, пријемна докуме-
нтација, таблице; машине за 
примарну прераду дрвета – гат-
ер и трачна тестера; машине за 
секундарну обраду дрвета – за 
продужно и попречно резање; 
сјекачица и др. 

 
        б) Уводни дио реализовати кроз  
             теме: 

1) представљање; 
2) упознавање са кандидатима 

за обуку (кандидата); 
3) упознавање са предметним 

областима у контексту зани-
мања; 

4) улога и значај послова рад-
ника у преради дрвета; 

 
         ц)  Дефинисање свих тема обуке  

неопходних за ово занимање, 
при чему треба водити рачуна 
да обука буде примјерена особ-
инама кандидата и њиховим 
интересима (треба комбинова-
ти  теорију, демонстрацију и 
праксу). 

 
        д) Кроз наставу треба обрадити цј-  

елине како је предвиђено овим 
Програмом. 

 
Програм је урађен у складу са 

стандардима обуке упосленика у при-
вреди. При изради Програма кориш-
тени су педагошки стандарди предви-
ђени за ову област, као и редуцирани 
наставни планови средњих дрвопрера-
ђивачких школа. 
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III 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
(1) Саставни дио овог Програма је и 

цертификат о стручној оспособље-
ности за рад на пословима у зани-
мању тапетар 

 
(2) Овај Програм ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Гораж-
де“. 

 
Број:10-38-2688-5/17           М И Н И С Т А Р  
25.09.2017.године                Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 

............................... 
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На основу члана 11. Правилни-
ка о полагању стручног испита одгаја-
теља, наставника и стручних сарадни-
ка („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број:10/16), 
министар за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског                              
кантона Горажде  д о н о с и:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању  висине накнаде  

трошкова за  полагање стручног  
испита за одгајатеље, наставнике  

и стручне сараднике 
 

Члан 1. 
 

Висина накнаде трошкова за 
полагање стручног испита за одгајате-
ље, наставнике и стручне сараднике  
износи  180,00 КМ.             
 

Члан 2. 
 
  Висина накнаде за трошкове  
полагања поправног стручног  испита 
за одгајатеље, наставнике и стручне са-
раднике износи  90,00 КМ.                                                          
 

Члан 3. 
 
             Даном доношења овог Рјешења 
престаје да важи Рјешење о одређива-
њу трошкова за полагање стручног ис-
пита број: 10-14-3238/13 од 07.10.2013. 
године.  
 

Члан 4. 
 
   Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења, а објавиће се у „Слу- 
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жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“.  
 
Број:10-14-3209/17               М И Н И С Т А Р 
27.09.2017.године                Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на VIII редовној сједници, одрж-
аној дана 05.10.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању Одлуке Општинског 

вијећа Општине Кандира  
о братимљењу Општине Пале   

- Босна и Херцеговина и Општине 
Кандира - Република Турска 

 
Члан 1. 

 
 У циљу успостављања трајних и 
пријатељских односа између Општине 
Пале - Босна и Херцеговина и  Општи-
не Кандира, Република Турска, на по-
дручју социјалних питања, културе, 
економије и подјела искустaва и друг-
их облика сарадње,  прихвата се Одлу-
ка Општинског вијећа Општине Канд-
ира о братимљењу са Општином Пале, 
усвојена дана 01.07.2016. године. 
 

Члан 2. 
  
  Задужује се oпштински начелн-
ик да координира све активности веза- 
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не за реализацију ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
  Одлука ступа на снагу даном 
усвајања, а накнадно ће бити објављи-
вања у „Службеном новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-94/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године           Алмин Ћутук,с.р.   
       П р а ч а    
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 На основу чланovа 24. и 71. став 
2. Статута Општине Пале („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и 
члана 81. Пословника Општинског ви-
јећа Општине Пале („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број:4/08), Општинско вијеће Оп-
штине Пале, на VIII сједници, одржа-
ној дана 05.10.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
o провођењу избора за савјете 
мјесних заједница на подручју 

oпштине Пале 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком утврђује про-
вођење избора за савјете мјесних зајед-
ница Прача и Хреновица. 
 

Члан 2. 
 

 Избори ће се одржати у канце-
ларијама мјесних заједница Прача и 
Хреновица, дана 15.12.2017. године у 
времену од  16,00 сати до 19,00 сати. 
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Члан 3. 
 

 Изборе ће организовати (сачи-
нити бирачке спискове и кандидаци-
оне листе) и провести комисије у сље-
дећем саставу: 
 

За мјесну заједницу Прача: 
 
1. Чоло Јусуф,  предсједник комисије 
2. Друговац Џенан,  члан 
3. Шкуљ Сабахудин,  члан 
 

За мјесну заједницу Хреновица: 
 
1. Сиповић Едиб, предсједник комисије 
2. Сиповић Елизана,  члан 
3. Фидахић Алдин, члан 
 

Члан 4. 
 

 Предсједнику и члановима kо-
мисије на име организовања и про-
вођења избора ће бити исплаћена нак-
нада у нето  износу  од по 100,00 КМ. 
 Средства за провођење избора у 
обезбиједиће се из Буџета Општине за 
2017. годину. 
 

Члан 5. 
 

 Право да бирају савјет мјесне 
заједницe имају грађани са подручја те 
мјесне заједнице који имају опште 
бирачко право. Избори ће се обавити 
тајним гласањем. 
 

Члан 6. 
 

 Кандидат који добије највише 
гласова обављаће функцију предсјед-
ника мјесне заједнице. 
 

Члан 7. 
 

Резултате избора ће потврдити  
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Општинско вијеће. 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-95/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године          Алмин Ћутук,с.р.    
       П р а ч а       
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 На основу члана 2.12. став 5. Из-
борног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 23/1, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 
и 31/16), члана 7. став 1. тачка а) Упу-
тства о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обу-
ци  чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцего-
вини (”Службени гласник Босне и Хе-
рцеговине”, број: 57 и 60/17), члана 24. 
Статута Општине Пале (”Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број:19/07, 11/08 и 6/13) и 
члана 81. Пословника Општинског ви-
јећа Општине Пале (”Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број:4/08), Општинско вијеће 
Општине Пале, на својој VIII редовној 
сједници, одржаној дана 05.10.2017. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о објављивању јавног одласа  

за именовање Општинске изборне 
комисије Пале 
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Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком утврђује рас-
писивање јавног огласа за именовање 
Општинске изборне комисије Пале.   
 

Члан 2. 
 

Јавни оглас из члана 1. ове Од-
луке објавиће се на веб страници Опш-
тине Пале, радју „Прача“ и огласним 
таблама Општине и мјесних заједница. 

Крајњи рок за подношење при-
јава је 8 (осам) дана од првог дана  обја-
ве јавног огласа на радију „Прача”.  
 

Члан 3. 
 

 Кандидати за члана Општинске 
изборне комисије требају испуњавати 
опште услове прописане чланом 2.2. 
став 1. и 2. Изборног закона Босне и 
Херцеговине и посебне услове пропи-
сане чланом 2.2, 2.3 и 2.14 Изборног 
закона Босне и Херцеговине и члано-
вима 2. и 3. Упутства о утврђивању кв-
алификација, броја, именовању и раз-
рјешењу и обуци чланова изборне ко-
мисије основне изборне јединице у Бо-
сни и Херцеговини.  
 

Члан 4. 
 

 Мандат чланова Општинске из-
борне комисије траје 7 (седам) година 
рачунајући од дана давања сагласнос-
ти Централне изборне комисије Босне 
и Херцеговине, на одлуку о именова-
њу чланова Општинске изборне коми-
сије донесену од стране Општинског 
вијећа Пале.  
 

Члан 5. 
 

 Задужује се Служба Општинск- 
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ог вијећа Пале да у року од осам дана 
од дана усвајања ове Одлуке сачини 
текст јавног одласа за именовање  Оп-
штинске изборне комисије Пале, те из-
врши његово објављивање у средстви-
ма информисања наведеним у члану 
2. став 1. ове Одлуке.  
 

Члан 6. 
 

  Поступак по расписаном јавном 
огласу провест ће комисије за прово-
ђење поступка јавног огласа, за   име-
новање Општинске изборне комисије 
(у даљем тексту конкурсна комисија).  
 Задатак конкурсне комисије из 
предходног става је:  
 

- да сачини правилник за оцјењ-
ивање кандидата који ће прис-
тупити интервјуу на расписан-
ом ј огласу за именовање Опш-
тинске изборне комисије Пале; 

- да прегледа пристигле пријаве 
на јавни оглас и утврди њихову 
благовременост, уредност и фо-
рмалну исправност;  

- да са кандидатима који испуњ-
авају услове јавног огласа обави 
интервју и сачини ранг-листу 
са редослиједом кандидата пре-
ма успјеху постигнутим на ин-
тервјуу;  

- да Општинском вијећу Пале 
достави ранг-листу и писани 
извјештај који садржи све реле-
вантне податке за свако лице 
које је поднијело пријаву на јав-
ни оглас.  

 
Члан 6. 

 
 До окончања поступка имено-
вања Општинске изборне комисије 
Пале послове и радне задатке ће оба- 
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вљати Општинска изборна комисија 
Пале у садашњем саставу. 
 

Члан 7. 
 

 Општинско вијеће Пале ће, ци-
јенећи положај кандидата на ранг ли-
сти коју достави конкурсна комисија 
донијети одлуку о именовању чланова 
Општинске изборне комисије те исту 
са потребном документацијом доста-
вити ЦИК-у на давање сагласности.  
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити  објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“ и ст-
упањем на снагу ставља се ван снаге 
Одлука о именовању Општинске избо-
рне комисије Пале (”Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број:7/17).   
  

Број:02-02-1-96/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године           Алмин Ћутук,с.р.  
       П р а ч а 
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој VIII редовној сједници, одржаној 
дана 05.10.2017. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о одгађању изјашњавања  

о Одлуци о одобравању исправке                                      
уписа у земљишнокњижном улошку  
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Члан 1. 
 
 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале одгађа изјашњавање о 
Одлуци о одобравању исправке уписа 
у земљишнокњижном улошку број: 
1778/20 К.О. Турковићи. 
  

Члан 2. 
 
 Општинско вијеће ће коначно 
одлучити о овој Одлуци након  што се 
изврше додатне провјере основаности 
захтјева Новаковић Бранка и Новако-
вић Драгане.  
 

Члан 3. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-05-1-97/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године          Алмин Ћутук,с.р.   
       П р а ч а   
 

822 
 

На основу члана 23. став 1. Зако-
на о стварним правима Федерације Бо-
сне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр-
ој:66/13 и 100/13), члана 24. Статута 
Општине Пале (”Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (”Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/08), а на приједлог општинског 
начелника, Општинско вијеће Општи-
не Пале, на својој VIII сједници, одрж-
аној дана 05.10.2017. године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о преузимању  земљишта у корист 
Општина Пале у сврху изградње 

зграде социјалног становања 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком, без новчане на-
кнаде, врши се прузимање у  корист 
Општине Пале земљишта означеног 
као к.ч.бр. 171 звана „СТАРА ШКО-
ЛА“ у површини од 615 и 172 звана 
„СТАРА ШКОЛА“ у површини од 
1.180 м2, уписано у земљишно-књижни 
уложак бр. 106. катастарска општина 
Прача Доња, који се воде на име 
ЈУОШ „Прача“.  

 
Члан 2. 

 
 У „А“ ЛИСТУ, у ЗК уложку бр-
ој: 105. катастарска општина Прача 
Доња  приписати  земљиште наведено 
у члану 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Преузимање  наведено у члану 
2. ове Олуке се врши из у сврху изгра-
дње зграде социјалног становања. 
 

Члан 4. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-98/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године          Алмин Ћутук,с.р.  
      П р а ч а 
 

823 
 

На основу члана 23. став 1. Зако- 
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на о стварним правима Федерације Бо-
сне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр-
ој:66/13 и 100/13),  Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације Босне и Херцеговине”, број: 
19/03), члана 24. Статута Општине Па-
ле (”Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:19/07, 
11/08 и 6/13) и члана 81. Пословника 
Општинског вијећа Општине Пале 
(”Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:4/08), а на 
приједлог општинског начелника, Оп-
штинско вијеће Општине Пале, на сво-
јој VIII сједници, одржаној дана 05.10. 
2017. године, д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

о преузимању  некатегорисаних 
путева на подручју К.О. Прача  

Доња, општина Пале 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком, без новчане на-
кнаде, врши се прузимање у корист 
Општине Пале некатегорисаних путе-
ва из земљишно-књижног уложка бр-
ој:112. катастарска општина Прача До-
ња, који се воде на ЈП „ЦЕСТЕ ФЕДЕ-
РАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕХОВИНЕ“ 
д.о.о. Сарајево, како слиједи:  

 
Р.Б. К.Ч. НАЗИВ ПАРЦЕЛЕ НАЧИН КОРИШТЕЊА ПОВРШИНА  

У М2 
1. 82 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 165 
2. 121 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 659 
3. 141 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 542 
4. 178/1 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 195 
5. 197 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 419 
6. 199 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 355 
7. 214 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 93 
8. 216 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 87 
9. 223 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 183 
10. 230/4 МУШАНОВ ПОТОК НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 279 
11. 231 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 533 
12. 259 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 259 
13. 292 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 119 
14. 307 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 392 
15. 335 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 697 
16. 404 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 483 
17. 432 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 159 
18. 459 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 245 
19. 471/1 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 11.367 
20. 473/1 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 5.570 
21. 483 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.591 
22. 484 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.965 
23. 485 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 17.052 



18. октобар/листопад 2017.                                                                   Број 10 – страна 2265 
 
 
24. 486 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 8.016 
25. 487 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 6.105 
26. 674 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 131 
27. 681/2 ОВЛАГИЈЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 879 
28. 682 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 656 
29. 703 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 3.604 
30. 710 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 3.809 
31. 729 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.923 
32. 743 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 325 
33. 753 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.697 
34. 778 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.184 
35. 780/2 ОВЛАГИЈЕ  НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 170 
36. 786 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.097 
37. 788 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.548 
38. 818/2 ПОД ДЕРВЕНТА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 897 
39. 818/4 ПОД ДЕРВЕНТА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.974 
40. 831 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.679 
41. 840 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.561 
42. 871 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.716 
43. 935 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 198 
44. 1029 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 743 
45. 1075 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.571 
46. 1100 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 172 
47. 1107 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.298 
48. 1145 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 6.482 
49. 1163 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.329 
50. 1228 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.466 
51. 1258 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 4.107 
52. 1286 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.302 
53. 1341 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 310 
54. 1402 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.093 
55. 1414 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.115 
56. 1459 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 453 
57. 1472 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.346 
58. 1491 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.139 
59. 1611 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 234 
60. 1626 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.000 
61. 1689 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.450 
62. 1842 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 3.932 
63. 1851 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.476 
64. 2017 МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 29.644 
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65. 2018 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 25.450 
66. 2019 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 16.109 
67. 2020 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 5.261 
68. 2021 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 14.983 
69. 2022 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 10.241 
70. 2024 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 7.384 
71. 2025 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 10.432 
72. 2026 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 6.275 
73. 2027/1 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 5.281 
74. 2074/2 БЕГОВЕ ЊИВЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.267 
75. 2078 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.401 
76. 2141 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.104 
77. 2144 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 713 
78. 2298 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.804 
79. 2306 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 7.937 
80. 2468 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.530 
81. 2484 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 3.533 
82. 2522 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 11.165 
83. 2523 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 5.245 
84. 2524/1 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 5.180 
85. 2527 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 19.398 
86. 2528 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 3.316 
 
 

Члан 2. 
 
 У „А“ ЛИСТУ, у ЗК уложку бр-
ој:105. катастарска општина Прача До-
ња приписати  земљиште наведено у 
члану 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Преузимање  наведено у члану 
2. ове Олуке се врши из разлога што је 
приликом излагања података на јавни 
увид, грешком  предметно земљиште 
уписано у ЗК уложак број: 112. катас-
тарска општина Прача Доња, а члан-
ом 13. став 4. Закона о цестама Федера-
ције Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 12/10, 
16/10 и 66/13) је прописано да „упра-

вљање, грађење, реконструкцију, одр-
жавање и заштиту локалних цеста и 
градских улица врше надлежни опш-
тински или градски органи“. 
 

Члан 4. 
 
 Да би Општина Пале могла пл-
анирати и издвајати наовчана средства 
из Буџета на име грађења, реконстру-
кције, одржавања и заштите локалних 
цеста и градских улица, потребно је да 
исте буду уписане у власништву Опш-
тине Пале. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја- 
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вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-99/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године           Алмин Ћутук,с.р.  
       П р а ч а 
 

824 
 

На основу члана 23. став 1. Зако-
на о стварним правима Федерације Бо-
сне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр-
ој:66/13 и 100/13)  Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације Босне и Херцеговине”, број: 
19/03), члана 24. Статута Општине Па-
ле (”Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:19/07, 
11/08 и 6/13) и члана 81. Пословника 
Општинског вијећа Општине Пале 
(”Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:4/08), а на 

приједлог општинског начелника, Оп-
штинско вијеће Општине Пале, на сво-
јој VIII сједници, одржаној дана 05.10. 
2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о преузимању  некатегорисаних 

путева на подручју К.О. Хреновица, 
општина Пале 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком, без новчане на-
кнаде, врши се прузимање у корист 
Општине Пале некатегорисаних путе-
ва из земљишно-књижног уложка број: 
112. катастарска општина Хреновица, 
који се воде на ЈП „ЦЕСТЕ ФЕДЕРАЦ-
ИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕХОВИНЕ“ д.о.о. 
Сарајево, како слиједи:  

 
БР.  

К.Ч. НАЗИВ ПАРЦЕЛЕ НАЧИН КОРИШТЕЊА ПОВРШИНА 
У М2 

865 ПУТ ЗА ЏИЛУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.066 
874/1 ЏИЛА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 338 
880 ПУТ ЗА КАЉАНЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.288 
904 КРИЖЕВАЦ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 212 
912 ПУТ ЗА КРИЖЕВАЦ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.241 
1039 ПУТ ЗА СТРАНЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 519 
1118 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 313 
1120 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 258 
1155 ПУТ У КАЉАНИМА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 731 
1160 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.641 
1229 ПУТ ЗА БАЗУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.396 
1272/2 ПОЉЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 509 
1331/1 ПУТ ЗА НОВАКОВИЋЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 4.985 
1419 ПУТ ЗА ЈАБУКОВИК НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.715 
1454 ПУТ ХРЕНОВИЦА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 4.847 
1467/1 ПУТ ЗА КАСАРНУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 3.307 
1467/3 ПУТ ЗА КАСАРНУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 329 
1562 ПУТ КАСАРНА ПРЕШПИЦА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 686 
1566 ПУТ ГРАБОВИК ПРЕШПИЦА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 5.185 



Број 10 – страна 2268                                                                   18. октобар/листопад 2017. 
 
 
1588 ПУТ ЗА ПРЕШПИЦУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 4.772 
1590 ПУТ ЗА ПРЕШПИЦУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 700 
1696/3 ПОЉЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 594 
1755 ПУТ ЗА ЛУЊЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.788 
1756/2 МИЉАЧ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 20 
1758/2 КОД ХАНА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 193 
1759 ЛУКА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.724 
1842 ПУТ ЗА ПРЕШПИЦУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 445 
1850 ПУТ ПРЕШПИЦА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.227 
1857 ПУТ ПРЕШПИЦА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 499 
1862 ПУТ ПРЕШПИЦА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 518 
1867 ПУТ  ПРЕШПИЦА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 110 
1874 ПУТ ПРЕШПИЦА НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 538 
1895 ПУТ ЗА ГАЈ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 463 
2049 ПУТ АЛУГЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.999 
2080 ПУТ  НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 295 
2100 ПУТ ЗА АЛУГЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 350 
2101/1 ПУТ ЗА ХРЕНОВИЦУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.613 
2101/2 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 8.115 
2166 ПУТ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.071 
2172/1 ПУТ ЗА БОРИЈЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 18.773 
2173/2 ПУТ ЗА СТРАНЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 3.733 
2174/1 ПУТ ЗА СТРАНЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 6.250 
2175/1 ПУТ ЗА КАЉАНЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 45.619 
2175/2 ПУТ ЗА БАЊ СТИЈЕНУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 9.861 
2176 ПУТ ЗА КАЉАНЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 7.698 
2177/1 ПУТ ЗА КАЉАНЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 4.611 
2177/5 ПУТ ЗА КАЉАНЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 810 
2178/1 ПУТ ЗА ВИНЧУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 15.693 
2179 ПУТ ЗА ПРЕШПИЦУ  НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 10.343 
2181 ПУТ ЗА ХРЕНОВИЦУ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 25.422 
2344 ПУТ ЗА БОЈАТЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 2.843 
2345 ПУТ ЗА БОЈАТЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.236 
2357 ПУТ ЗА БОЈАТЕ НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 1.728 
 
 
 

Члан 2. 
 
 У „А“ ЛИСТУ, у ЗК уложку бр-
ој 125. катастарска општина Хренови-
ца  приписати  земљиште наведено у 
члану 1. ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

 
 Преузимање  наведено у члану 
2. ове Олуке се врши из разлога што је 
приликом излагања података на јавни 
увид грешком предметно земљиште  
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уписано у ЗК уложак број: 122. катас-
тарска општина Хреновица, а чланом 
13. став 4. Закона о цестама Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене но-
вине Федерације БиХ“, број: 12/10, 
16/10 и 66/13) је прописано да „управ-
љање, грађење, реконструкцију, одр-
жавање и заштиту локалних цеста и 
градских улица врше надлежни опш-
тински или градски органи“. 
 

Члан 4. 
 

 Да би Општина Пале могла пл-
анирати и издвајати наовчана средства 
из Буџета на име грађења, реконстру-
кције, одржавања и заштитњ локалних 
цеста и градских улица, потребно је да 
исте буду уписане у власништву Оп-
штине Пале. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
   

Број:02-02-1-100/17     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године           Алмин Ћутук,с.р.  
         П р а ч а 
 

825 
 

На основу члана 23. став 1. Зако-
на о стварним правима Федерације Бо-

сне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр-
ој:66/13 и 100/13)  Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације Босне и Херцеговине”, број: 
19/03), члана 24. Статута Општине Па-
ле (”Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:19/07, 
11/08 и 6/13) и члана 81. Пословника 
Општинског вијећа Општине Пале 
(”Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:4/08), а на 
приједлог општинског начелника, Оп-
штинско вијеће Општине Пале, на сво-
јој VIII сједници, одржаној дана 05.10. 
2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о преузимању  некатегорисаних 

путева на подручју К.О. Турковићи, 
општина Пале 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком, без новчане на-
кнаде, врши се прузимање у  корист 
Општине Пале некатегорисаних путе-
ва из земљишно-књижног уложка бр-
ој: 470. катастарска општина Туркови-
ћи, који се воде на СИЗ ЗА МАГИС-
ТРАЛНЕ ПУТЕВЕ САРАЈЕВО, како сл-
иједи: 

 
 
Р.Б. К.Ч. НАЗИВ 

ПАРЦЕЛЕ 
НАЧИН КОРИШТЕЊА ПОВРШИНА  

У М2 
1. 1771 ПУТ Р- 448 НЕКАТЕГИРИСАНИ ПУТ 32.409 
2. 1779 ЧЕМЕРНИЦА РИЈЕКА 22.987 
 
 
 
 



Број 10 – страна 2270 
 
 

Члан 2. 
 
 У „А“ ЛИСТУ,  у  ЗК уложку бр. 
280. катастарска општина Турковићи  
приписати земљиште наведено у чла-
ну 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 Преузимање  наведено у члану 
2. ове Одлуке се врши из разлога што 
је приликом излагања података на ја-
вни увид, грешком предметно земљи-
ште уписано у ЗК уложак број: 470. ка-
тастарска општина Турковићи, а чла-
ном 13. став 4. Закона о цестама Феде-
рације Босне и Херцеговине („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
12/10, 16/10 и 66/13) је прописано да 
„управљање, грађење, реконструкцију, 
одржавање и заштиту локалних цеста 
и градских улица врше надлежни оп-
штински или градски органи“, док је 
чланом 9. Закона о водама („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 70/06) 
прописано да „јавно водно добро  за 
површинске воде II категорије у влас-
ништву је града и општине“.  
 

Члан 4. 
 
 Да би Општина Пале могла пл-
анирати и издвајати наовчана средства 
из Буџета на име грађења, реконструк-
ције, одржавања и заштите локалних 
цеста, градских улица и водотока пот-
ребно је да исте буду уписане у влас-
ништву Општине Пале. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Боса- 
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нско-подрињског кантона Горажде“. 
   
Број:02-02-1-101/17   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године         Алмин Ћутук,с.р.  
       П р а ч а 
 

826                
 

 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој VIII редовној сједници, одржаној 
дана 05.10.2017. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Извјештаја  

о финансијској ревизији Општине 
Пале за 2016. годину 

 
Члан 1. 

 
 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању Извјештај 
о финансијској  ревизији Општине 
Пале за  2016. годину. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-05-1-102/17     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године           Алмин Ћутук,с.р.     
       П р а ч а 
 

827 
 

         На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса- 
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нско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:19/07, 11/08 и 6/13) и члана 86. Пос-
ловника Општинског вијећа Општине 
Пале (,,Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале, на 
својој VIII редовној  сједници, одржаној 
дана 05.10.2017. године, у с в а ј а: 
 
 

П Р Е П О Р У К У 
о заузимању става поводом проблема 

у раду азила за животиње у Прачи 
 
 
- Овом се Препоруком указује Влади 

Кантона Сарајево, Министарству 
привреде КС и Министарству ком-
уналне привреде и инфраструкту-
ре КС,  на проблеме у раду азила за 
животиње у Прачи, у погледу хиг-
ијене и невођењу бриге о удомље-
ним животињама. 

  
- Указује се на потребу да се: 
 
а)   строго поштују одредбе Правилни- 

ка о оснивању и условима које мо-
рају испуњавати склоништа за жи-
вотиње 

б)   строго поштују одредбе Правилни- 
ка о оснивању и условима које мо-
рају испуњавати хигијенски серви-
си 

ц)    строго забрани испуштање паса,  
        који су већ удомљени у склониш- 

ту за животиње у Прачи, ван кру-
га склоништа 

д)    у што краћем временском периоду  
изјасне по овој препоруци по пи-
тању да ли и шта намјеравају под-
узети у рјешавању овог проблема 

 
- Уколико се не поступи по овој Пр- 
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епоруци  до 31.12.2017. године, Оп-
штина Пале ће да подузме законс- 
ке кораке у циљу заштите свог ста-
новништва и своје територије, у 
правцу затварања азила.  

 
Број:02-02-1-103/17     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
05.10.2017.године   Алмин Ћутук,с.р. 
        П р а ч а 
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