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Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

USTAVNI SUD 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 

Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine odlučujući po zahtjevu za-
mjenika Premijera Federacije Bosne i He-
rcegovine Veska Drljače za davanje Mišlj-
enja u vezi sa Odlukom o izboru predsje-
davajuće Skupštine Kantona Sarajevo, u 
smislu člana IV.B.3.7.d (III) Ustava Fede-
racije Bosne i Hercegovine, na sjednici 
Suda bez javne rasprave održanoj dana 
11.02.2020. godine, utvrdio je sljedeće 
 
 

M I Š LJ E NJ E 
 
1. Predmet zahtjeva i podnosilac 

zahtjeva 
 

Zamjenik Premijera Federacije Bo-
sne i Hercegovine Vesko Drljača (u dalj-
em tekstu: podnosilac zahtjeva), podnio 
je dana 16.01.2020.godine Ustavnom su- 
du Federacije Bosne i Hercegovine (u da- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zaht-
jev za davanje Mišljenja (u daljem tekstu: 
Zahtjev), vezano za Odluku o izboru pre-
dsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo 
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, 
broj: 52/19, u daljem tekstu: Odluka o iz-
boru predsjedavajuće). Zahtjevom se tra-
ži da ovaj sud donese Mišljenje da li je 
Odluka o izboru predsjedavajuće donese-
na u skladu sa Ustavom Federacije Bosne 
i Hercegovine, Ustavom Kantona Saraje-
vo i Poslovnikom Skupštine Kantona Sa-
rajevo („Službene novine Kantona Saraje-
vo“, broj:41/12- drugi novi prečišćeni te-
kst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16, u daljem 
tekstu: Poslovnik). 

U smislu člana IV.B.3.7.d. (III) Us-
tava Federacije Bosne i Hercegovine, za-
mjenici Premijera Federacije Bosne i He-
rcegovine su nadležni za podnošenje za-
htjeva za traženje mišljenja Ustavnog su-
da Federacije. 
 
2. Bitni navodi Zahtjeva 
 

Zahtjevom je zatraženo hitno rje- 
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šavanje blokade funkcionisanja zakono-
davne vlasti u Kantonu Sarajevo, uz, u 
vrijeme njegovog podnošenja, navođenje 
činjenice da nije donesen niti budžet Ka-
ntona Sarajevo za 2020. godinu, budžeti 
izvanbudžetskih fondova kao ni Odluka 
o privremenom finansiranju potreba Ka-
ntona Sarajevo za period od 01.01.2020. 
do 31.03.2020. godine, a prema čl. 35. i 38. 
Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federa-
cije BiH“, br.: 102/13, 13/14, 8/15, 91/15, 
102/15, 104/16, 5/18 i 11/19). 
 

U Zahtjevu se navodi da je dono-
šenjem Odluke o izboru predsjedavajuće 
došlo do kršenja ustavnih i poslovničkih 
odredbi, čime je stvorena pravna nesigu-
rnost, odnosno negiran je princip vlada-
vine prava. Naime, na sastanku predsje-
davajućeg i zamjenika predsjedavajućeg 
Skupštine Kantona Sarajevo kojem su pr-
isustvovali predsjedavajući Elmedin Ko-
naković i dva zamjenika predsjedavajuć-
eg Danijela Kristić i Vibor Handžić done-
sena je Odluka o izboru predsjedavajuće.  
 

Skupština Kantona Sarajevo je na 
konstituirajućoj sjednici održanoj 28.11. 
2018.godine donijela Odluku o potvrđi-
vanju kandidata za izbor predsjedavajuć-
eg ili zamjenika predsjedavajućeg Skup-
štine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: 
Odluka o potvrđivanju kandidata od 
28.11.2018. godine), kojom su potvrđeni 
kandidati za izbor predsjedavajućeg ili 
zamjenika predsjedavajućeg Elmedin Ko-
naković iz reda bošnjačkog naroda, Smi-
ljana Viteškić iz reda srpskog naroda, Da-
nijela Kristić iz reda hrvatskog naroda i 
Vibor Handžić iz reda Ostalih. Navedena 
Odluka je objavljena u „Službenim novi-
nama Kantona Sarajevo“, broj: 50/18). 

Skupština kantona Sarajevo je na  
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istoj sjednici donijela Odluku o izboru 
predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sa-
rajevo, kojom je Elmedin Konaković izab-
ran za predsjedavajućeg, a druga naprij-
ed navedena lica za zamjenike predsjeda-
vajućeg Skupštine Kantona Sarajevo. 

Nadalje, dana 27.12.2019. godine 
18 poslanika u Skupštini Kantona Saraje-
vo je od predsjedavajućeg Skupštine Ka-
ntona Sarajevo Elmedina Konakovića za-
tražila da u skladu sa demokratskim pri-
ncipima funkcionisanja vlasti podnese 
ostavku na tu funkciju, koju odluku je 
potvrdio i Klub Bošnjaka u Skupštini Ka-
ntona Sarajevo kako je po navodima iz 
Zahtjeva propisano članom 10. stav 1. 
Poslovnika. Istog dana su zatražili i da se 
bez odlaganja sazove sjednica Skupštine 
tog kantona hitnog karaktera sa tačkom 
dnevnog reda koja se odnosi na donoše-
nje odluka o privremenom finansiranju 
potreba Kantona Sarajevo, o davanju sag-
lasnosti na Odluku o privremenom fina-
nsiranju Zavoda zdravstvenog osigura-
nja Kantona Sarajevo i o davanju saglasn-
osti na Odluku o privremenom finansira-
nju potreba JU Službe za zapošljavanje 
Kantona Sarajevo. 

Osamnaest poslanika koji čine na-
tpolovičnu većinu u Skupštini Kantona 
Sarajevo, ponovo je potvrdilo stav da je 
predsjedavajući Skupštine Elmedin Kon-
aković zbog kršenja Poslovnika izgubio 
njihovo povjerenje. 
 

Imenovani je, nadalje se elaborira, 
pokušavajući izigrati pravni sistem i pro-
pisane procedure, odmah nakon prijema 
naprijed navedenih, kako su naveli u Za-
htjevu „pisama“, istog dana oko 10 sati 
neovlašteno oduzeo pečate od sekretara 
Skupštine Kantona Sarajevo o čemu je 
obaviješteno nadležno tužilaštvo. Nakon 
toga je u funkciji predsjedavajućeg Skup- 
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štine Kantona Sarajevo u 10 i 30 sati saz-
vao sastanak predsjedavajućeg i zamjeni-
ka predsjedavajućeg Skupštine tog kan-
tona na kojem je dva prisutna zamjenika 
obavijestio da „iz ličnih razloga ne želi 
više obavljati funkciju predsjedavajuć-
eg“. Prema navodima Zahtjeva ovim či-
nom se smatra da je imenovani podnio 
ostavku u skladu sa članom 11. Poslovni-
ka. Međutim, nadalje je sa zamjenicima 
predsjedavajućeg Skupštine kantona Sa-
rajevo iz reda hrvatskog naroda i iz reda 
Ostalih na istom sastanku donesena Od-
luka o izboru predsjedavajuće. Podnosi-
lac zahtjeva citirajući odredbe Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine zaključuje 
da ovo predstavlja očito kršenje Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine jer zam-
jenica predsjedavajućeg iz reda srpskog 
naroda nije učestvovala u donošenju Od-
luke o izboru predsjedavajuće. Smatraju 
da odredbe Ustava Federacije Bosne i He-
rcegovine ne propisuju mogućnost da ka-
ndidat za mjesto u rukovodstvu Skupšti-
ne Kantona Sarajevo bude ispred Kluba 
Ostalih, a time ni u donošenju Odluke o 
izboru predsjedavajućeg i zamjenika pre-
dsjedavajućeg Skupštine Kantona Saraje-
vo, te u tom pravcu prilažu i pismo Viso-
kog predstavnika u Bosni i Hercegovini 
od 15.01.2020. godine.  
 

U zahtjevu navodi da je 12 dana 
ranije, u skladu sa Poslovnikom o radu 
Kluba Bošnjaka, zakazana sjednica za 27. 
12.2019.godine na kojoj je jedna od tačaka 
dnevnog reda bilo i glasanje o povjerenju 
Elmedinu Konakoviću, te je imenovani, 
da bi preduhitrio smjenu podnio ostavku 
na mjesto predsjedavajućeg, a prije toga 
„osigurao“ da zamjenica predsjedavajuć-
eg iz reda hrvatskog naroda i iz iste poli-
tičke stranke zauzme njegovo mjesto na 
funkciji predsjedavajuće Skupštine Kan- 
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tona Sarajevo. To je suprotno članu 10. 
stav 3. Poslovnika. Odluka nije saopštena 
Skupštini Kantona Sarajevo kako propi-
suje i Ustav Kantona Sarajevo i Poslovn-
ik, nego je poslanicima dostavljena obav-
ijest od 27.12.2019.godine da Skupštinom 
Kantona Sarajevo predsjedava Danijela 
Kristić, te redoslijed zamjenika predsje-
davajućih i to da je prvi Vibor Handžić, 
drugi Elmedin Konaković a treći Smilja-
na Viteškić, što kao termine „prvog, dru-
gog, odnosno trećeg“ zamjenika predsje-
davajućeg ne poznaje niti Ustav Kantona 
Sarajevo niti Poslovnik. 
 

Sublimirajući Zahtjev, podnosilac 
Zahtjeva pozivajući se na, po njegovim 
navodima, relevantne odredbe ustava i 
Poslovnika ističe da o tome ko će biti pre-
dsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo 
odlučuju tri kandidata koji su iz klubova 
konstitutivnih naroda predloženi za ru-
kovodstvo, a Ustavom Kantona Sarajevo 
i Poslovnikom je propisano da o tome iz-
među sebe odlučuju četiri kandidata. Od-
luka o izboru predsjedavajućeg treba biti 
saopštena na sjednici Skupštine Kantona, 
a ne elektronskim putem. Saopštenje El-
medina Konakovića da „iz ličnih razloga 
ne želi više obavljati funkciju predsjeda-
vajućeg“, se smatra podnošenjem ostav-
ke. Izborom u rukovodstvo koje je potvr-
dila Skupština Kantona Sarajevo predlo-
ženim kandidatima prestaje status „kan-
didata“ u rukovodstvu Skupštine Kanto-
na Sarajevo, te su od dana potvrđivanja u 
statusu rukovodstva i ne mogu se pozi-
vati na odredbe koje propisuju da „četiri 
kandidata koje potvrdi Skupština odluč-
uju između sebe ko će biti predsjedavaju-
ći Skupštine“, jer je takva norma odnosno 
mogućnost, u konkretnom slučaju, već 
iscrpljena. Podnosilac zahtjeva ističe da 
ukoliko bi se dozvolilo da Odluka o izbo- 
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ru predsjedavajuće ostane na snazi, bez 
postupanja u skladu sa Ustavom Kanto-
na Sarajevo i Poslovnikom, u praksi bi se 
nametnule situacije da se predsjedavajući 
i zamjenici predsjedavajućeg svaki dan 
mogu mijenjati na funkcijama i obavijest 
o tome saopštavati poslanicima elektron-
skim putem što bi dovelo do potpune pr-
avne nesigurnosti. Do pravne anarhije bi 
u tom slučaju dovela i mogućnost da ne-
ko u određenom momentu želi ili ne želi 
više biti predsjedavajući, a da istovreme-
no želi da bude zamjenik predsjedavajuć-
eg, što bi značilo da kad „poželi“ da se 
ponovo imenuje za predsjedavajućeg, a 
sve to je udovoljavanje željama pojedina-
ca.  
 

Konačno u Zahtjevu se navodi da 
imajući u vidu naprijed navedeno i uva-
žavajući činjenicu da se svi akti moraju 
donositi i usvajati uz striktno poštivanje 
propisanih procedura, bez mogućnosti 
slobodne interpretacije i izigravanja proc-
edura, moli se Ustavni sud Federacije da 
se Zahtjev uzme u prioritetno razmatra-
nje. 
 

U prilogu Zahtjeva su dostavljeni 
Poslovnik, Odluke Skupštine Kantona 
Sarajevo objavljene u „Službenim novina-
ma Kantona Sarajevo“, broj: 50/18, Zaht-
jev 18 poslanika upućen predsjedavajuć-
em Skupštine Kantona Sarajevo za podn-
ošenje ostavke od 27.12.2019. godine, pis-
mo istih poslanika kojim se traži zakazi-
vanje sjednice hitnog karaktera i Odluka 
Kluba Bošnjaka, sve od 27.12.2019. godi-
ne, Službena zabilješka sekretara Skupšti-
ne Kantona Sarajevo, Zapisnik sa sastan-
ka predsjedavajućeg i zamjenika predsje-
davajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 
od 26.12.2019.godine, Odluka o izboru 
predsjedavajuće od 27.12.2019. godine,  
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odluke o izboru predsjedavajućih iz rani-
jih perioda, elektronska obavijest upuće-
na poslanicima u Skupštini tog kantona, 
pismo Visokog predstavnika u Bosni i 
Hercegovini od 15.01.2020.godine i poziv 
za sjednicu Kluba Bošnjaka u Skupštini 
Kantona Sarajevo. 
 
3. Prethodni postupak 
 

U toku priprema za odlučivanje u 
ovom ustavnosudskom predmetu, Usta-
vni sud Federacije je utvrdio da je u kon-
kretnom slučaju predmet Zahtjeva dava-
nje Mišljenja, u suštini ustavno-pravnog 
tumačenja konkretne pravne situacije ve-
zano za donošenje Odluke o izboru pred-
sjedavajuće. U ovom ustavno-sudskom 
predmetu nema u ustavno procesno pra-
vnom smislu druge strane u postupku 
kojoj bi se eventualno dostavio Zahtjev 
na odgovor, što je u postupcima za traže-
nja Mišljenja pravilo, sa rijetkim izuzeci-
ma zavisno od predmeta zahtjeva za dav-
anje Mišljenja. 

Nadalje, Ustavni sud Federacije je 
utvrdio da su osnovani prijedlozi podno-
sioca zahtjeva da se ovaj predmet rješava 
po hitnom postupku, imajući u vidu na-
vode iz Zahtjeva, te je utvrdio da se obzi-
rom na značaj pitanja u ovom predmetu 
ima hitno postupati u smislu člana 3. Po-
slovnika Ustavnog suda Federacije Bosne 
i Hercegovine.  
 

U smislu člana 8. Zakona o postu-
pku pred Ustavnim sudom Federacije Bo-
sne i Hercegovine u vezi sa članom 8. Po-
slovnika Ustavnog suda Federacije Bosne 
i Hercegovine, aktom ovog suda broj: U-
3/20 od 23.01.2020.godine koji je zaprim-
ljen istog dana, zatraženo je od Skupštine 
Kantona Sarajevo-n/r sekretara, dostav-
ljanje dodatnih podataka u vidu svih po- 
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dnesaka i akata, uključujući i zapisnike i 
zvaničnu korespondenciju vezano za rad 
i postupanje rukovodstva, kolegija i klu-
bova naroda u Skupštini Kantona Saraje-
vo, u vezi sa procedurom izbora rukovo-
dstva, kao i zapisnika, bilo da su održane 
ili prekinute, sa sjednica Skupštine Kan-
tona Sarajevo u periodu od 30 dana prije 
zaprimanja Zahtjeva. Ustavni sud Fede-
racije je uz navedeni akt dostavio i kopiju 
Zahtjeva. 
 

Podneskom broj: 15-04-2395/20 
od 29.01.2020.godine je iz Službe za sku-
pštinske poslove Kantona Sarajevo dosta-
vljeno da ne raspolažu drugom dokume-
ntacijom osim onom koja je i navedena u 
Zahtjevu. Takođe je objašnjeno da je u za-
pisniku sa sastanka predsjedavajućeg i 
zamjenika predsjedavajućeg Skupštine 
Kantona Sarajevo u zaglavlju greškom 
naveden datum 26.12.2019.godine umjes-
to 27.12.2019. godine, o čemu su dostavili 
odgovarajući dokaz. 
 
4. Relevantno pravo 
 
 
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Član IV.B.3.7.d.(III) 
 

Osim ako ovim ustavom nije dru-
gačije utvrđeno: 

 

d) Zamjenici Premijera su nadležni za: 
     (III) odlučivanje da li će se zatražiti  
             mišljenje Ustavnog suda; 
 

Član V.2.7. st. 1., 2., 3., 4. i 5. u vezi sa 
Amandmanom LXVII i Amandmanom 

LXXIX na Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine 

 
(1) Svaki zakonodavni organ kantona do- 

nosi većinom glasova svoj poslovnik. 
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(2) Klub delegata konstitutivnog naroda 

formira se uz uslov da postoji najma-
nje jedan delegat tog konstitutivnog 
naroda u zakonodavnom organu ka-
ntona. 

(3) Svaki klub delegata predlaže jednog 
kandidata iz reda svojih članova za 
izbor na mjesto predsjedavajućeg ili 
zamjenika predsjedavajućeg, koje po-
tvrđuje zakonodavni organ kantona. 

(4) Zakonodavni organ kantona potvrđ-
uje kandidate u skladu sa svojim po-
slovnikom. Ako jedan konstitutivni 
narod nije zastupljen u zakonodavn-
om organu, jedno od mjesta zamjeni-
ka predsjedavajućeg ostaje upražnjeno. 

(5) Tri kandidata koja potvrdi skupština 
kantona odlučuju između sebe ko će 
biti predsjedavajući. 

 
 

B. Zakon o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 

6/95 i 37/03) 
 

Član 8. 
 

Ustavni sud može tražiti od drug-
ih sudova i državnih organa, kao i nosila-
ca javnih i drugih društvenih funkcija po-
trebne podatke i obavještenja od značaja 
za vođenje postupka. 
 

Član 13. 
 

Ustavni sud odlučuje u granica-
ma zahtjeva koji su istaknuti u postupku. 
 
 
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije 

Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 

40/10 i 18/16) 
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Član 3. 
Hitni postupci 

 
O svim podnescima koji se odno-

se na vođenje postupka upoznaju se pre-
dsjednik i sudije Suda. 

Sud može na prijedlog predsjedn-
ika Suda ili sudije izvjestioca odrediti da 
se, s obzirom na značaj pitanja, u određe-
nim predmetima hitno postupa. 
 

Član 8. stav 1. 
Pribavljanje podataka i obavještenja od 

značaja za vođenje postupka 
 
 Sudija koji je određen za izvjesti-
oca u predmetu, odlučuje da li će se od 
drugog suda ili državnog tijela, odnosno 
nosioca javne i druge društvene funkcije 
zatražiti podatke i obavještenja od znača-
ja za vođenje postupka. 
 
 

Član 42. stav 1. tačka 3. 
Rješenje o obustavi postupka 

 
 Sud će donijeti rješenje kojim obu-
stavlja postupak kada je u toku postupka: 
 

3. Podnosilac povukao zahtjev. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama Poslo-
vnika Ustavnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine 
 

Član 5. 
 
 U članu 42. dodaje se stav 2. koji 
glasi:  
 „O prihvatanju povlačenja zahtje-
va iz stava 1. tačke 3 ovog člana odlučit 
će Sud vodeći se javnim interesom rješa-
vanja predmeta u ustavno-sudskom pos-
tupku uzimajući u obzir razloge podnosi-
oca“. 
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D. Ustav Kantona Sarajevo 
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, 

br.: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 
28/04, 6/13 i 31/17) 

 
Član 19. 

Način rada Skupštine 
 

Skupština bira predsjedavajućeg i 
dva njegova zamjenika iz reda izabranih 
poslanika. 

Skupština zasjeda javno, izuzev u 
slučajevima kada je to predviđeno njen-
im poslovnikom. Izvještaj o zasjedanjima 
i donesenim odlukama se objavljuju u 
sredstvima javnog informisanja. 

Način rada Skupštine bliže se ure-
đuje poslovnikom. 
 

Amandman IV 
 

 Iza člana 18. dodaje se novi član 
18a. koji glasi: 
 

„Predsjedavajući i zamjenik predsjeda-
vajućeg  
 
 Skupština bira predsjedavajućeg i 
njegovog zamjenika iz reda izabranih po-
slanika. Predsjedavajući i njegov zamjen-
ik neće biti izabrani iz istog konstitutiv-
nog naroda“.  
 U članu 19. stav 1. stav se briše. 
 

Amandman XXI 
 

U članu 18. tačka c) se briše. 
Tačka e) mijenja se i glasi: 
„e) potvrđuje Vladu Kantona“; 
Tačka g) briše se. 
Tačka f) briše se. 

 
Amandman XXII 

 
 Podnaslov i član 18a. mijenjaju se  



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
i glase i dodaje se član 18b): 
 „Predsjedavajući i zamjenici 
predsjedavajućeg Skupštine 
 

Član 18a. 
 
 Svaki klub delagata konstitutivn-
ih naroda predlaže jednog kandidata iz 
reda svojih članova za izbor na mjesto pr-
edsjedavajućeg ili zamjenika predsjeda-
vajućeg Skupštine. 
 Kandidate za izbor na mjesto pre-
dsjedavajućeg ili zamjenika predsjedava-
jućeg Skupštine potvrđuje Skupština, u 
skladu sa svojim poslovnikom. 
 Ako jedan konstitutivni narod ni-
je zastupljen u Skupštini, jedno od mjesta 
zamjenika predsjedavajućeg ostaje upra-
žnjeno. 
 Tri kandidata koje potvrdi Skup-
ština odlučuju između sebe ko će biti pre-
dsjedavajući Skupštine. 
 

Član 18b. 
  
 Nadležnosti predsjedavajućeg Sk-
upštine: 
 

- predstavlja i zastupa Skupštinu u 
zemlji i inostranstvu 

- imenuje kandidata za premijera 
Kantona“. 

 
Amandman XXIII 

 
 U članu 19. stav 2. mijenja se i gla-
si: 
 

 „Skupština donosi poslovnik već-
inom glasova poslanika“. 
 Iza stava 2. dodaje se stav 3., koji 
glasi: 
 

 „Poslovnikom se bliže utvrđuje 
način rada Skupštine, način potvrđivanja 
kandidata za izbor na mjesto predsjeda- 
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vajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg 
Skupštine i druga pitanja od značaja za 
rad Skupštine“. 
 

Amandman XLV 
 
 U članu 18a. dodaje se novi stav 
1., koji glasi: 
 

 „Skupština ima predsjedavajućeg 
i tri zamjenika predsjedavajućeg, koji se 
biraju iz reda konstitutivnih naroda i 
Ostalih“. 
 Dosadašnji st. 1. do 4. postaju st. 
2. do 5. 
 U novom stavu 2. riječi: „konsti-
tutivnih naroda predlaže“ zamjenjuju se 
riječima: „konstitutivnih naroda i Ostalih 
predlažu po“. 
 U novom stavu 4. iza riječi: „ko-
nstitutivni narod“ dodaju se riječi: „i Os-
tali“. 
 U novom stavu 5. riječ „Tri“ zam-
jenjuje se riječju „Četiri“. 
 

Amandman XLVI 
 
 U članu 19. stav 3. briše se. 
 Obrazloženje 
 Ovim amandmanom mijenja se 
član 19. Ustava Kantona Sarajevo, koji je 
prethodno mijenjan Amandmanom XXIII 
na Ustav Kantona Sarajevo. 
 Stav 3. člana 19. nije brisan prilik-
om prethodnih amandmanskih izmjena 
stava 2. ovog člana, mada se radi o pona-
vljanju rješenja propisanih stavom 2. tog 
člana. 
 

Amandman XLVII 
 
 U članu 21a. stav 1. riječi:„stav 4.“ 
zamjenjuju se riječima: „St. 4. i 6.“. 
 u st. 2. i 4. iza riječi: „konstituti-
vnih naroda“ dodaju se riječi: „i kluba 
Ostalih“. 
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Amandman XLVIII 
 
 U članu 21b. stav 1., u prvom i za-
dnjem redu, kao i u stavu 2. iza riječi: 
„konstitutivnih naroda“ dodaju se riječi: 
„i kluba Ostalih“. 
 

Amandman XLIX 
 
 Iza člana 30. dodaje se član 30b., 
koji glasi: 
 „Raspodjela funkcija 
 

„Član 30b. 
 
 Predsjedavajući Skupštine i prem-
ijer Kantona ne mogu biti iz istog konsti-
tutivnog naroda odnosno iz reda Ostal-
ih“. 
 

E. Poslovnik Skupštine Kantona 
Sarajevo – drugi novi prečišćeni tekst 
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, 
br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) 

 
 
Klubovi naroda 

 
Član 9. 

 
 Nakon davanja i potpisivanja sve-
čane izjave, u Skupštini se osnivaju tri kl-
uba poslanika/zastupnika konstitutivnih 
naroda (u daljem tekstu: klubovi naroda). 
 Klubovi naroda su: 
 

- Klub Bošnjaka; 
- Klub Hrvata i 
- Klub Srba. 

 
Ako u Skupštini nema izabranih 

predstavnika nekog od konstitutivnih na-
roda, klub tog naroda neće biti osnovan. 

Svaki klub naroda bira predsjed-
nika, a može izabrati i zamjenika pred- 
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sjednika, koji rukovode klubom i uskla-
đuju njegov rad. 

Poslovnikom o radu klubova nar-
oda svaki će klub urediti način svog rada. 
 

Član 10. 
 
 Svaki klub naroda bira i predlaže 
među svojim članovima jednog kandida-
ta za mjesto predsjedavajućeg ili zamje-
nika predsjedavajućeg Skupštine. 
 Skupština glasanjem potvrđuje iz-
bor kandidata, i to natpolovičnom većin-
om od ukupnog broja izabranih poslani-
ka/zastupnika u Skupštini. 
 Tri kandidata čiji je izbor potvr-
dila Skupština između sebe odlučuju ko 
će biti predsjedavajući Skupštine i odluk-
u saopštavaju Skupštini. 
 Ako u Skupštini nema poslanika/ 
zastupnika, odnosno kluba nekog od ko-
nstitutivnih naroda, mjesto zamjenika pr-
edsjedavajućeg Skupštine iz tog konstitu-
tivnog naroda ostaje upražnjeno. 
 

Član 11. 
 
 Predsjedavajući i njegovi zamje-
nici imaju pravo u svako doba dati ostav-
ku na mjesto predsjedavajućeg, odnosno 
zamjenika predsjedavajućeg Skupštine. 
 
 
Predsjedavajući Skupštine 
 

Član 12. 
 

Predsjedavajući Skupštine ima 
pravo i dužnost da: 
 

- Predstavlja Skupštinu u zemlji i 
inostranstvu; 

- Imenuje kandidata za premijera 
Kantona; 
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- Učestvuje u pripremama, saziva i 
vodi sjednice Skupštine; 

- Učestvuje u pripremama, saziva i 
vodi sjednice Kolegija; 

- Inicira stavljanje na dnevni red 
sjednica Skupštine, Kolegija i rad-
nih tijela iz nadležnosti Skupštine; 

- Osigurava poštivanje principa i 
odredbi Poslovnika, stalnih radn-
ih tijela Skupštine i Kolegija; 

- Osigurava realizovanje prava i 
dužnosti klubova naroda i klubo-
va političkih stranaka tokom pri-
preme i održavanja sjednica Sku-
pštine i Kolegija; 

- Osigurava realizovanje prava i 
dužnosti poslanika/zastupnika u 
pripremi sjednica Skupštine i Ko-
legija, kao i tokom sjednica; 

- Vodi sjednice u skladu sa princi-
pima demokratskog parlamenta-
rizma i odredbama Poslovnika; 

- Potpisuje akta usvojena od Skup-
štine. 

 
Član 13. 

 
 Predsjedavajući Skupštine u oba-
vljanju svojih dužnosti obavlja redovne 
konsultacije sa svojim zamjenicima. 
 

Član 14. 
 
 Zamjenici predsjedavajućeg sudj-
eluju u radu Kolegija Skupštine i zamje-
njuju predsjedavajućeg u slučaju njegove 
odsutnosti ili spriječenosti. 
 Zamjenici predsjedavajućeg će se 
dogovoriti o poretku, odnosno redoslije-
du zamjenjivanja. 
 Tokom sjednice Skupštine predsj-
edavajući može jednom od zamjenika pr-
edsjedavajućeg prepustiti vođenje sjedni-
ce ili dijela sjednice. 
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F.  Odluka o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo 
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, 

broj: 15/13) 
 

Član 1. 
 
 U poslovniku Skupštine Kantona 
Sarajevo („Službene novine Kantona Sa-
rajevo“ – Drugi novi prečišćeni tekst, br-
oj: 41/12) član 9. mijenja se i glasi: 
 
 „Nakon davanja i potpisivanja sv-
ečane izjave u Skupštini se osnivaju četiri 
kluba poslanika/zastupnika konstitutiv-
nih naroda i Ostalih (u daljem tekstu: kl-
ubovi naroda i Ostalih). 
 Klubovi naroda i ostalih su: 
 

- Klub Bošnjaka; 
- Klub Hrvata; 
- Klub Srba i 
- Klub Ostalih 

 
Ako u Skupštini nema izabranih 

predstavnika nekog od konstitutivnih na-
roda ili Ostalih, klub tog naroda neće biti 
osnovan. 

Svaki klub naroda i Ostalih bira 
predsjednika, a može izabrati i zamjenika 
predsjednika, koji rukovode klubom i us-
klađuju njegov rad. 

Poslovnikom o radu klubova nar-
oda i Ostalih svaki će klub urediti način 
svog rada. 
 

Član 2. 
 

U članu 10. u stavu 1. iza riječi 
„Svaki klub naroda“ dodaju se riječi „i 
Ostalih“. 

U stavu 3. umjesto riječi: „tri“ tre-
ba da stoji riječ: „četiri“. 

U stavu 4. u drugom redu iza ri-
ječi „konstitutivnih naroda“ dodaju se ri- 
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ječi „ili Ostalih“., 
 

Član 3. 
 

Iza člana 10. dodaje se član 10 a. 
koji glasi: 
 
 „Ako klubovi naroda i Ostalih pr-
ilikom predlaganja kandidata za predsje-
davajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg 
Skupštine ne mogu predložiti kandidata 
zbog istog broja glasova, izbor će se izv-
ršiti žrijebanjem, i to između kandidata 
koji imaju isti broj glasova“. 
 
 
5. Praksa Ustavnog suda Federacije 
 

Odluke broj: U-30/19 od 24.09. 
2019.godine („Službene novine Federaci-
je BiH“, broj: 73/19) i U-29/15 od 17.02. 
2016. godine („Službene novine Federaci-
je BiH“, broj: 20/16). 
 
 
6. Odlučivanje o povlačenju Zahtjeva 

za davanje Mišljenja 
 

Podneskom broj: 02/002-1/20 od 
06.02.2020. godine podnosilac zahtjeva je 
podnio Zahtjev za povlačenje Zahtjeva za 
davanje mišljenja Ustavnog suda Federa-
cije Bosne i Hercegovine (u daljem teks-
tu: Zahtjev za povlačenje Zahtjeva), nav-
odeći kao razlog da je objavom Odluke o 
izboru predsjedavajućeg Skupštine Kan-
tona Sarajevo („Službene novine Kantona 
Sarajevo“, broj: 4/20) koja je donesena 05. 
02.2020. godine prestala da važi Odluka 
o izboru predsjedavajuće.  

Ustavni sud Federacije je razmot-
rio predmetni Zahtjev za povlačenje Zah-
tjeva, kao prethodno pitanje, te odlučio 
da isti nije prihvatljiv imajući u vidu da je  
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utvrdio da postoji izrazit javni interes za 
davanje Mišljenja, koje je samo po sebi 
specifičan postupak u okviru propisanih 
nadležnosti Ustavnog suda Federacije, 
radi razjašnjavanja, za ubuduće, pitanja 
ustavnog postupanja prilikom formiranja 
rukovodstva kako Skupštine Kantona Sa-
rajevo, tako i zakonodavnih tijela drugih 
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovi-
ne, u situacijama kada iz bilo kojeg razl-
oga (podnošenjem ostavke ili pak, zbog 
„više sile“), određeno lice više ne može 
obavljati funkciju predsjedavajućeg ili za-
mjenika predsjedavajućeg, odnosno člana 
rukovodstva Skupštine. 
 
 
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog 

suda Federacije 
 

Ustavni sud Federacije naglašava 
da je u prethodnom postupku zaključio 
da se Zahtjevom pokreću veoma ozbiljna 
pitanja ustavnosti rada jednog kantonal-
nog zakonodavnog tijela, vezano za kon-
kretnu pravnu situaciju donošenja Odlu-
ke o izboru predsjedavajuće, te utvrdio 
da je u pitanju predmet hitnog karaktera.  
 

Istovremeno, Ustavni sud Federa-
cije podsjeća na relevantnu ustavno-sud-
sku praksu ovog suda pri čemu je jasno 
definisan specifičan odnos poslovnika tij-
ela i organa vlasti Federacije Bosne i Her-
cegovine i u Federaciji Bosne i Hercegov-
ine. Eventualno kršenje poslovničkih od-
redbi predstavlja i kršenje Ustava Federa-
cije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da 
je konkretno za Kanton Sarajevo u Mišlje-
nju ovog suda u predmetu broj:U-30/19 
jasno podcrtan odnos Poslovnika i Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine, sve to 
vezano za davanje Autentičnog tumače-
nja povodom člana 138. stav 7. Zakona o  
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visokom obrazovanju. Načelno je ovaj 
odnos u cijelosti već prethodno razjašnj-
en u Presudi ovog suda broj: U-29/15 od 
17.02.2016. godine. 

U konkretnom predmetu, imajući 
u vidu zakonsku odredbu člana 13. Zako-
na o postupku pred Ustavnim sudom Fe-
deracije Bosne i Hercegovine koja propi-
suje postupanje Ustavnog suda Federa-
cije u okvirima postavljenog Zahtjeva, ut-
vrđeni stav i Mišljenje ovog suda se odn-
osi isključivo na pitanje konkretne Odlu-
ke o izboru predsjedavajuće. Naime, not-
orna je činjenica da su u proteklom peri-
odu decembar 2019./januar 2020.godine, 
u okviru Skupštine Kantona Sarajevo, 
pokretana različita pitanja, radnje i akti 
vezani i za izbor rukovodstva u Skupšti-
ni Kantona Sarajevo, koji nisu i ne mogu 
biti u fokusu razmatranja u ovom usta-
vno-sudskom predmetu, te se utvrđeni 
stav i Mišljenje odnose na konkretnu sp-
ecifičnu ustavno-pravnu situaciju, a rele-
vantno je za utvrđivanje ustavnog postu-
panja u slučajevima kada dolazi do per-
sonalnih promjena u rukovodstvu Skup-
štine Kantona Sarajevo. 
 

Iz dostavljenih dokaza u spisu, 
koji su kao takvi potvrđeni i od strane Sl-
užbe za skupštinske poslove Kantona Sa-
rajevo, a relevantni za donošenje ustav-
no-sudske odluke, mogu se utvrditi slje-
deće činjenice: 
 

- Na konstituirajućoj sjednici Skup-
štine Kantona Sarajevo, odlukama 
od 28.11.2018.godine potvrđeno je 
rukovodstvo Skupštine Kantona 
Sarajevo na način da je Skupština 
Kantona Sarajevo donijela Odlu-
ku o potvrđivanju kandidata za 
izbor predsjedavajućeg ili zamje-
nika predsjedavajućeg Skupštine 
Kantona Sarajevo iz reda bošnjač- 

Број 3 – страна 295 
 
 
kog, srpskog i hrvatskog konstitu-
tivnog naroda i iz reda Ostalih. 
Tom prilikom je izabran i predsje-
davajući Skupštine Kantona Sara-
jevo Elmedin Konaković, te za za-
mjenike predsjedavajućeg Skupšt-
ine tog kantona Vibor Handžić, 
Danijela Kristić i Smiljana Vitešk-
ić; 

- Iz Zapisnika sa sastanka predsje-
davajućeg i zamjenika predsjeda-
vajućeg Skupštine Kantona Sara-
jevo, održanog 27.12.2019. godine 
u kabinetu predsjedavajućeg sa 
početkom u 10,30 sati broj: 01-05-
44732/19, u kojem je očigledno te-
hničkom greškom naveden u zag-
lavlju datum 26.12.2019. godine, 
utvrđeno je da su sastanku prisu-
stvovali Elmedin Konaković kao 
predsjedavajući Skupštine Kanto-
na Sarajevo, te zamjenici predsje-
davajućeg te skupštine Danijela 
Kristić i Vibor Handžić, dok je za-
mjenica predsjedavajućeg Smilja-
na Viteškić bila odsutna. Nadalje 
je vidljivo da je na samom počet-
ku sastanka predsjedavajući Elm-
edin Konaković obavijestio prisu-
tne da: „Iz ličnih razloga ne želi 
više obavljati funkciju predsjeda-
vajućeg“. Pozivajući se na član 10. 
stav 4. Poslovnika zatražio je da 
izabrani kandidati između sebe 
odluče ko će biti predsjedavajući i 
predložio da po redoslijedu zam-
jene to bude Vibor Handžić, na 
šta je imenovani istakao da ne 
može biti predsjedavajući, imajući 
u vidu odredbu Ustava Kantona 
Sarajevo koja propisuje da pred-
sjedavajući Skupštine i Premijer 
Kantona ne mogu biti iz istog ko-
nstitutivnog naroda odnosno iz  
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reda Ostalih, a što je ovdje slučaj. 
Nakon toga su prisutni jednoglas-
no za predsjedavajuću Skupštine 
izabrali Danijelu Kristić, te dogo-
vorili dalji poredak zamjenika i 
to: Vibor Handžić, Elmedin Kona-
ković, Smiljana Viteškić. U donoš-
enju navedene odluke su učestvo-
vali i, istu prema Zapisniku sa sa-
stanka od 27.12.2019.godine, pot-
pisali, Danijela Kristić u svojstvu 
predsjedavajuće Skupštine i Vibor 
Handžić i Elmedin Konaković u 
svojstvu zamjenika predsjedava-
juće. Naloženo je sekretaru Skup-
štine tog kantona da o ovoj odluci 
obavijesti poslanike; 

- Aktom Skupštine Kantona Saraje-
vo – predsjedavajući broj: 01-05-
44732-1/19 od 27.12.2019. godine 
koji je upućen svim poslanicima 
Skupštine Kantona Sarajevo u vi-
du obavijesti, sa potpisom „pred-
sjedavajuća Skupštine Kantona 
Sarajevo Danijela Kristić“, putem 
e-maila su poslanici obaviješteni 
da: „U skladu sa članom 10. Posl-
ovnika Skupštine Kantona Saraj-
evo, obavještavamo Vas da od da-
nas Skupštinom Kantona Sarajevo 
predsjedava g-đa Danijela Kristić, 
te da je prvi dopredsjedavajući 
gosp. Vibor Handžić, drugi gosp. 
Elmedin Konaković i treći zamje-
nik predsjedavajućeg g-đa Smilja-
na Viteškić“. Uz navedenu obavi-
jest dostavljena je Odluka o izbo-
ru predsjedavajuće; 

- Iz dodatne dokumentacije u spisu 
je vidljivo da je Klub Bošnjaka još 
18.12.2019.godine zakazao sjedni-
cu tog kluba za 27.12.2019.godine 
sa prijedlogom dnevnog reda Ra-
zmatranje prijedloga poslanika tog  
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kluba za smjenu i izbor predsjed-
avajućeg ili zamjenika predsjeda-
vajućeg Skupštine Kantona Sar-
ajevo, što je zahtijevano od strane 
tog kluba podneskom od 17.12. 
2019. godine. Nadalje, da je taj kl-
ub na sjednici održanoj istog dana 
donio Odluku broj:01-05-43953/19 
da predlaže Mirzu Čelika kao ka-
ndidata za mjesto predsjedavajuć-
eg odnosno zamjenika predsjeda-
vajućeg Skupštine Kantona Sara-
jevo, umjesto dosadašnjeg kandi-
data Elmedina Konakovića, te da 
se navedena odluka zajedno sa 
Prijedlogom odluke o izmjeni Od-
luke o potvrđivanju kandidata 
dostavi Skupštini radi potvrđiva-
nja u skladu sa članom 10. stav 2. 
Poslovnika. 

 
Ostala dostavljena dokumenta, po 

mišljenju Ustavnog suda Federacije, nisu 
ključna, pa ni relevantna za utvrđivanje 
Mišljenja ovog suda povodom Odluke o 
izboru predsjedavajuće. 

Utvrđene činjenice u cijelosti su 
dovoljne da bi ovaj sud mogao nedvosm-
isleno da utvrdi Mišljenje u ovom ustav-
no-sudskom predmetu, uz detaljnu anali-
zu kako ustavnih odredbi, tako i relevan-
tnih odredbi Poslovnika, te osim što se 
odnosi na konkretnu Odluku o izboru 
predsjedavajuće, relevantno je za sve ev-
entualne situacije kada iz bilo kojeg raz-
loga dolazi do personalnih promjena u 
rukovodstvu Skupštine tog kantona, ali i 
bilo kojeg drugog kantona u Federaciji 
Bosne i Hercegovine. 
 Poslije svakog izbornog ciklusa u 
zakonodavnom tijelu kantona se pristupa 
konstituisanju njegovih organa, konkret-
no u ovom slučaju rukovodstva Skupšti-
ne Kantona Sarajevo. Navedeno je učinje- 
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no 2018. godine, kojom prilikom su potv-
rđeni na sjednici Skupštine Kantona Sar-
ajevo, od strane klubova, predloženi kan-
didati za rukovodstvo, nakon čega je sli-
jedio između sada izabranih članova ru-
kovodstva (to više nisu kandidati nego 
potvrđeni članovi rukovodstva), izbor 
predsjedavajućeg, tada Elmedina Kona-
kovića i zamjenika predsjedavajućeg. 
 Do promjene u personalnom sas-
tavu rukovodstva dolazi na sjednici ruk-
ovodstva od 27.12.2019. godine, kada pr-
edsjedavajući Elmedin Konaković ističe 
da ne želi više da bude u statusu predsje-
davajućeg.  
 Prema članu 11. Poslovnika, pred-
sjedavajući i njegovi zamjenici imaju pra-
vo u svako doba dati ostavku na mjesto 
predsjedavajućeg, odnosno zamjenika pr-
edsjedavajućeg Skupštine. Tim činom im 
prestaje svojstvo članova rukovodstva 
Skupštine. Pravo predsjedavajućeg je, os-
im podnošenja ostavke u svako doba, da 
u obavljanju svojih dužnosti koje su pro-
pisane članom 12. Poslovnika obavlja re-
dovne konsultacije sa svojim zamjenici-
ma, te da tokom sjednice Skupštine u skl-
adu sa članom 14. stav 3. Poslovnika mo-
že jednom od zamjenika predsjedavaju-
ćeg prepustiti vođenje sjednice ili dijela 
sjednice. Zamjenici predsjedavajućeg pak, 
u skladu sa članom 14. st. 1. i 2. Poslov-
nika sudjeluju u radu Kolegija Skupštine 
i zamjenjuju predsjedavajućeg u slučaju 
njegove odsutnosti ili spriječenosti, te se 
dogovaraju o poretku, odnosno redosli-
jedu zamjenjivanja.  
 U skladu sa članom 10. Poslovni-
ka kandidati čiji je izbor potvrdila Skup-
ština (konkretno je to bilo nakon izborn-
og ciklusa u 2018. godini), između sebe 
odlučuju ko će biti predsjedavajući Skup-
štine i odluku saopštavaju Skupštini. Na-
kon zapisnički konstatovane izjave izab- 
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ranog predsjedavajućeg Elmedina Kona-
kovića da ne želi više biti predsjedavaju-
ći, imajući u vidu Poslovnikom utvrđena 
prava i obaveze rukovodstva, te moguć-
nosti na strani predsjedavajućeg da ga u 
njegovoj odsutnosti zamjenjuje jedan od 
zamjenika, odnosno da ovlasti jednog od 
zamjenika da predsjedava u cijelosti ili u 
pojedinim dijelovima na sjednici Skupšti-
ne Kantona Sarajevo, ne postoji ustavna 
mogućnost samostalnog „rotiranja“ sa 
pozicije predsjedavajućeg na poziciju 
„zamjenika predsjedavajućeg“, što je u 
konkretnom slučaju učinjeno u Odluci o 
izboru predsjedavajuće. Ovakva izjava se 
može i ima smatrati ostavkom na pozi-
ciju predsjedavajućeg na koju u svako 
doba imaju pravo članovi rukovodstva. 
To podrazumijeva da se za u konkretn-
om slučaju sada nepopunjenu poziciju u 
rukovodstvu, odgovarajući klub konsti-
tutivnih naroda ili Ostalih ima dogovoriti 
i izglasati drugog kandidata za člana ru-
kovodstva Skupštine (predsjedavajućeg 
ili zamjenika predsjedavajućeg). Kandi-
dat treba da bude potvrđen od strane Sk-
upštine Kantona Sarajevo. Momentom 
potvrde od strane Skupštine Kantona Sa-
rajevo to lice postaje član rukovodstva 
Skupštine tog kantona, te se u slučaju os-
tavke predsjedavajućeg, što se ima kao 
takvo tretirati u konkretnom slučaju, čl-
anovi rukovodstva Skupštine Kantona 
Sarajevo u skladu sa odredbom člana 10. 
stav 2. Poslovnika dogovaraju ko će biti 
predsjedavajući i o tome obavještavaju 
Skupštinu. U tome su ograničeni isključi-
vo i samo ustavnom odredbom koja pro-
pisuje da predsjedavajući Skupštine i Pr-
emijer ne mogu biti iz reda istog konsti-
tutivnog naroda ili reda Ostalih, te njiho-
va odluka u tom pravcu ne zahtijeva nik-
akvu dalju potvrdu. 
 Dakle, u konkretnom slučaju Od- 
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luka o izboru predsjedavajuće je donese-
na suprotno odredbama Poslovnika, a ti-
me i Ustava Federacije Bosne i Hercego-
vine, što se osnovano navodi u Zahtjevu. 
Naime, u izboru je i nadalje učestvovalo 
lice koje je de facto, a po stavu ovog suda 
i de iure, podnijelo ostavku na poziciju 
predsjedavajućeg, te nije niti moglo dalje 
učestvovati u ovom izboru kao član ruk-
ovodstva Skupštine tog kantona. Takođe, 
ustavne odredbe kao i Poslovnik jasno 
propisuju da svi članovi rukovodstva uč-
estvuju u postupku izbora o tome ko će 
biti predsjedavajući. U konkretnom sluč-
aju je nepoznato iz kojih razloga je bila 
odsutna zamjenica predsjedavajućeg Sm-
iljana Viteškić. Čak i bez obzira na to, 
Odluka o izboru predsjedavajućeg done-
sena je samo od strane dva potvrđena li-
ca (zamjenici predsjedavajućeg Vibor Ha-
ndžić i Danijela Kristić), jer u njenom do-
nošenju nije moglo učestvovati lice koje 
više nije član rukovodstva, a to je bivši 
predsjedavajući Elmedin Konaković. 
 Ovo je ustavno-pravna situacija 
(podnošenje ostavke ili nemogućnost ob-
avljanja funkcije u rukovodstvu iz nekih 
drugih razloga – više sile), kada nakon 
konstituisanja rukovodstva Skupštine 
poslije izbornog ciklusa može doći do iz-
mjena u personalnom sastavu rukovo-
dstva i izmjene na mjestu predsjedavaju-
ćeg ili zamjenika predsjedavajućeg.  U 
ovom mišljenju Ustavni sud Federacije je 
u cijelosti objasnio i utvrdio kako se to 
vrši na ustavan način, a imajući u vidu 
pravne posljedice Mišljenja, stav ovog su-
da je relevantan i obavezujući za sve ev-
entualne buduće slične pravne situacije u 
zakonodavnim tijelima kantona u Fede-
raciji Bosne i Hercegovine. 
 
 Mišljenje objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i službenim  
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glasilima kantona u Federaciji Bosne i 
Hercegovine. 
 
           Ovo mišljenje Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: Alek-
sandra Martinović, predsjednica Suda, 
Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. 
dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, 
sudije Suda. 
 
Broj:U-3/20            P r e d s j e d n i c a 
11.02.2020.g.           Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                Bosne i Hercegovine                                                                                                                                                                                                                                                   
                                  Aleksandra Martinović,s.r. 

.................................. 
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Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

USTAVNI SUD 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 
 Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine odlučujući po zahtjevu Do-
premijera Federacije Bosne i Hercegovine 
Veska Drljače za davanje Mišljenja u sv-
ezi s Odlukom o izboru predsjedateljice 
Skupštine Kantona Sarajevo, u smislu čl-
anka IV.B.3.7.d (III) Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine, na sjednici Suda bez 
javne rasprave održanoj dana 11.02.2020. 
godine, utvrdio je s lj e d e ć e 
 
 

M I Š LJ E NJ E 
 
1. Predmet zahtjeva i podnositelj 

zahtjeva 
 

Dopremijer Federacije Bosne i He-
rcegovine Vesko Drljača (u daljnjem tek-
stu: podnositelj zahtjeva), podnio je dana 
16.01.2020.godine Ustavnom sudu Fede-
racije Bosne i Hercegovine (u daljnjem te-
kstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za  
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davanje Mišljenja (u daljnjem tekstu:Zah-
tjev), vezano za Odluku o izboru predsje-
dateljice Skupštine Kantona Sarajevo („Sl-
užbene novine Kantona Sarajevo“, broj: 
52/19, u daljnjem tekstu: Odluka o izbo-
ru predsjedateljice). Zahtjevom se traži 
da ovaj sud donese Mišljenje da li je Odl-
uka o izboru predsjedateljice donesena 
sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine, Ustavom Kantona Sarajevo 
i Poslovnikom Skupštine Kantona Saraje-
vo („Službene novine Kantona Sarajevo“, 
broj: 41/12- drugi novi prečišćeni tekst, 
15/13, 47/13, 47/15 i 48/16, u daljnjem 
tekstu: Poslovnik). 

U smislu članka IV.B.3.7.d. (III) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,  
dopremijeri Federacije Bosne i Hercego-
vine su nadležni za podnošenje zahtjeva 
za traženje mišljenja Ustavnog suda Fed-
eracije. 
 
2. Bitni navodi Zahtjeva 
 

Zahtjevom je zatraženo žurno rje-
šavanje blokade funkcioniranja zakono-
davne vlasti u Kantonu Sarajevo, uz, u 
vrijeme njegovog podnošenja, navođenje 
činjenice da nije donesen niti proračun 
Kantona Sarajevo za 2020.godinu, prorač-
uni izvanproračunskih fondova kao ni 
Odluka o privremenom financiranju pot-
reba Kantona Sarajevo za period od 01. 
01.2020. do 31.03.2020.godine, a prema čl. 
35. i 38. Zakona o proračunima u Fede-
raciji Bosne i Hercegovine („Službene no-
vine Federacije BiH“, br.: 102/13, 13/14, 
8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 
11/19). 
 

U Zahtjevu se navodi da je dono-
šenjem Odluke o izboru predsjedateljice 
došlo do kršenja ustavnih i poslovničkih 
odredbi, čime je stvorena pravna nesigur- 
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nost, odnosno negirano je načelo vladavi-
ne prava. Naime, na sastanku predsjeda-
telja i zamjenika predsjedatelja Skupštine 
Kantona Sarajevo kojem su nazočili pred-
sjedatelj Elmedin Konaković i dva zam-
jenika predsjedatelja Danijela Kristić i Vi-
bor Handžić donesena je Odluka o izbo-
ru predsjedateljice.  
 

Skupština Kantona Sarajevo je na 
konstituirajućoj sjednici održanoj 28.11. 
2018.godine donijela Odluku o potvrđi-
vanju kandidata za izbor predsjedatelja 
ili zamjenika predsjedatelja Skupštine 
Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Od-
luka o potvrđivanju kandidata od 28.11. 
2018. godine), kojom su potvrđeni kandi-
dati za izbor predsjedatelja ili zamjenika 
predsjedatelja Elmedin Konaković iz re-
da bošnjačkog naroda, Smiljana Viteškić 
iz reda srpskog naroda, Danijela Kristić 
iz reda hrvatskog naroda i Vibor Handžić 
iz reda Ostalih. Navedena Odluka je obj-
avljena u „Službenim novinama Kantona 
Sarajevo“, broj: 50/18). 

Skupština kantona Sarajevo je na 
istoj sjednici donijela Odluku o izboru pr-
edsjedatelja Skupštine Kantona Sarajevo, 
kojom je Elmedin Konaković izabran za 
predsjedatelja, a druge naprijed navede-
ne osobe za zamjenike predsjedatelja Sk-
upštine Kantona Sarajevo. 

Nadalje, dana 27.12.2019. godine 
18 zastupnika u Skupštini Kantona Sara-
jevo je od predsjedatelja Skupštine Kan-
tona Sarajevo Elmedina Konakovića zat-
ražila da sukladno s demokratskim nače-
lima funkcioniranja vlasti podnese ostav-
ku na tu funkciju, koju odluku je potvr-
dio i Klub Bošnjaka u Skupštini Kantona 
Sarajevo kako je po navodima iz Zahtjeva 
propisano člankom 10. stavak 1. Poslov-
nika. Istog dana su zatražili i da se bez 
odlaganja sazove sjednica Skupštine tog  
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kantona žurnog karaktera s točkom dne-
vnog reda koja se odnosi na donošenje 
odluka o privremenom financiranju pot-
reba Kantona Sarajevo, o davanju suglas-
nosti na Odluku o privremenom financi-
ranju Zavoda zdravstvenog osiguranja 
Kantona Sarajevo i o davanju suglasnosti 
na Odluku o privremenom financiranju 
potreba JU Službe za zapošljavanje Kant-
ona Sarajevo. 

Osamnaest zastupnika koji čine 
natpolovičnu većinu u Skupštini Kantona 
Sarajevo, ponovo je potvrdilo stav da je 
predsjedatelj Skupštine Elmedin Konako-
vić zbog kršenja Poslovnika izgubio njih-
ovo povjerenje. 
 

Imenovani je, nadalje se elaborira, 
pokušavajući izigrati pravni sustav i pro-
pisane procedure, odmah nakon prijema 
naprijed navedenih, kako su naveli u Za-
htjevu „pisama“, istog dana oko 10 sati 
neovlašteno oduzeo pečate od tajnika 
Skupštine Kantona Sarajevo o čemu je 
obaviješteno nadležno tužiteljstvo. Nak-
on toga je u funkciji predsjedatelja Skup-
štine Kantona Sarajevo u 10 i 30 sati sa-
zvao sastanak predsjedatelja i zamjenika 
predsjedatelja Skupštine tog kantona na 
kojem je dva nazočna zamjenika obavije-
stio da „iz osobnih razloga ne želi više 
obavljati funkciju predsjedatelja“. Prema 
navodima Zahtjeva ovim činom se smat-
ra da je imenovani podnio ostavku sukla-
dno s člankom 11. Poslovnika. Međutim, 
nadalje je sa zamjenicima predsjedatelja 
Skupštine kantona Sarajevo iz reda hrva-
tskog naroda i iz reda Ostalih na istom 
sastanku donesena Odluka o izboru pre-
dsjedateljice. Podnositelj zahtjeva citiraj-
ući odredbe Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine zaključuje da ovo predsta-
vlja očito kršenje Ustava Federacije Bosne 
i Hercegovine jer zamjenica predsjedate- 
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lja iz reda srpskog naroda nije učestvova-
la u donošenju Odluke o izboru predsje-
dateljice. Smatraju da odredbe Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine ne propisu-
ju mogućnost da kandidat za mjesto u 
rukovodstvu Skupštine Kantona Sarajevo 
bude ispred Kluba Ostalih, a time ni u 
donošenju Odluke o izboru predsjedate-
lja i zamjenika predsjedatelja Skupštine 
Kantona Sarajevo, te u tom pravcu prila-
žu i pismo Visokog predstavnika u Bosni 
i Hercegovini od 15.01.2020. godine.  
 

U zahtjevu navodi da je 12 dana 
ranije, sukladno s Poslovnikom o radu 
Kluba Bošnjaka, zakazana sjednica za 27. 
12.2019. godine na kojoj je jedna od toča-
ka dnevnog reda bilo i glasovanje o pov-
jerenju Elmedinu Konakoviću, te je ime-
novani, da bi preduhitrio smjenu podnio 
ostavku na mjesto predsjedatelja, a prije 
toga „osigurao“ da zamjenica predsjeda-
telja iz reda hrvatskog naroda i iz iste po-
litičke stranke zauzme njegovo mjesto na 
funkciji predsjedateljice Skupštine Kant-
ona Sarajevo. To je suprotno članku 10. 
stavak 3. Poslovnika. Odluka nije saopće-
na Skupštini Kantona Sarajevo kako pro-
pisuje i Ustav Kantona Sarajevo i Poslov-
nik, nego je zastupnicima dostavljena ob-
avijest od 27.12.2019. godine da Skupšti-
nom Kantona Sarajevo predsjedava Dani-
jela Kristić, te redoslijed zamjenika pred-
sjedatelja i to da je prvi Vibor Handžić, 
drugi Elmedin Konaković a treći Smilja-
na Viteškić, što kao termine „prvog, dru-
gog, odnosno trećeg“ zamjenika predsje-
datelja ne poznaje niti Ustav Kantona Sa-
rajevo niti Poslovnik. 
 

Sublimirajući Zahtjev, podnositelj 
Zahtjeva pozivajući se na, po njegovim 
navodima, relevantne odredbe ustava i 
Poslovnika ističe da o tome tko će biti pr- 
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edsjedatelj Skupštine Kantona Sarajevo 
odlučuju tri kandidata koji su iz klubova 
konstitutivnih naroda predloženi za ru-
kovodstvo, a Ustavom Kantona Sarajevo 
i Poslovnikom je propisano da o tome iz-
među sebe odlučuju četiri kandidata. Od-
luka o izboru predsjedatelja treba biti sa-
općena na sjednici Skupštine Kantona, a 
ne elektronskim putem. Saopćenje Elme-
dina Konakovića da „iz osobnih razloga 
ne želi više obavljati funkciju predsjeda-
telja“, se smatra podnošenjem ostavke. 
Izborom u rukovodstvo koje je potvrdila 
Skupština Kantona Sarajevo predloženim 
kandidatima prestaje status „kandidata“ 
u rukovodstvu Skupštine Kantona Sara-
jevo, te su od dana potvrđivanja u statu-
su rukovodstva i ne mogu se pozivati na 
odredbe koje propisuju da „četiri kandi-
data koje potvrdi Skupština odlučuju iz-
među sebe tko će biti predsjedatelj Skup-
štine“, jer je takva norma odnosno mogu-
ćnost, u konkretnom slučaju, već iscrplje-
na. Podnositelj zahtjeva ističe da ukoliko 
bi se dozvolilo da Odluka o izboru pred-
sjedateljice ostane na snazi, bez postupa-
nja sukladno sa Ustavom Kantona Saraje-
vo i Poslovnikom, u praksi bi se namet-
nule situacije da se predsjedatelj i zamje-
nici predsjedatelja svaki dan mogu mije-
njati na funkcijama i obavijest o tome sa-
općavati zastupnicima elektronskim put-
em što bi dovelo do potpune pravne nesi-
gurnosti. Do pravne anarhije bi u tom sl-
učaju dovela i mogućnost da netko u od-
ređenom momentu želi ili ne želi više biti 
predsjedatelj, a da istovremeno želi da 
bude zamjenik predsjedatelja, što bi zna-
čilo da kad „poželi“ da se ponovo imenu-
je za predsjedatelja, a sve to je udovolja-
vanje željama pojedinaca.  
 

Konačno u Zahtjevu se navodi da 
imajući u vidu naprijed navedeno i uva- 
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žavajući činjenicu da se svi akti moraju 
donositi i usvajati uz striktno poštivanje 
propisanih procedura, bez mogućnosti sl-
obodne interpretacije i izigravanja proce-
dura, moli se Ustavni sud Federacije da 
se Zahtjev uzme u prioritetno razmatra-
nje. 
 

U prilogu Zahtjeva su dostavljeni 
Poslovnik, Odluke Skupštine Kantona 
Sarajevo objavljene u „Službenim novina-
ma Kantona Sarajevo“, broj:50/18, Zaht-
jev 18 zastupnika upućen predsjedatelju 
Skupštine Kantona Sarajevo za podnoše-
nje ostavke od 27.12.2019. godine, pismo 
istih zastupnika kojim se traži zakaziva-
nje sjednice žurnog karaktera i Odluka 
Kluba Bošnjaka, sve od 27.12.2019. godi-
ne, Službena zabilješka tajnika Skupštine 
Kantona Sarajevo, Zapisnik sa sastanka 
predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja 
Skupštine Kantona Sarajevo od 26.12.2019. 
godine, Odluka o izboru predsjedateljice 
od 27.12.2019.godine, odluke o izboru pr-
edsjedatelja iz ranijih perioda, elektrons-
ka obavijest upućena zastupnicima u Sk-
upštini tog kantona, pismo Visokog pre-
dstavnika u Bosni i Hercegovini od 15.01. 
2020. godine i poziv za sjednicu Kluba 
Bošnjaka u Skupštini Kantona Sarajevo. 
 
3. Prethodni postupak 
 

U tijeku priprema za odlučivanje 
u ovom ustavnosudskom predmetu, Ust-
avni sud Federacije je utvrdio da je u ko-
nkretnom slučaju predmet Zahtjeva dav-
anje Mišljenja, u suštini ustavno-pravnog 
tumačenja konkretne pravne situacije ve-
zano za donošenje Odluke o izboru pre-
dsjedateljice. U ovom ustavno-sudskom 
predmetu nema u ustavno procesno pra-
vnom smislu druge strane u postupku 
kojoj bi se eventualno dostavio Zahtjev  
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na odgovor, što je u postupcima za traže-
nja Mišljenja pravilo, s rijetkim izuzecima 
ovisno od predmeta zahtjeva za davanje 
Mišljenja. 

Nadalje, Ustavni sud Federacije je 
utvrdio da su utemeljeni prijedlozi pod-
nositelja zahtjeva da se ovaj predmet rješ-
ava po žurnom postupku, imajući u vidu 
navode iz Zahtjeva, te je utvrdio da se 
obzirom na značaj pitanja u ovom pred-
metu ima žurno postupati u smislu član-
ka 3. Poslovnika Ustavnog suda Federac-
ije Bosne i Hercegovine.  
 

U smislu članka 8. Zakona o post-
upku pred Ustavnim sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine u svezi s člankom 8. 
Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bo-
sne i Hercegovine, aktom ovog suda broj: 
U-3/20 od 23.01.2020. godine koji je zap-
rimljen istog dana, zatraženo je od Skup-
štine Kantona Sarajevo-n/r tajnika, dost-
avljanje dodatnih podataka u vidu svih 
podnesaka i akata, uključujući i zapisnike 
i zvaničnu korespondenciju vezano za 
rad i postupanje rukovodstva, kolegija i 
klubova naroda u Skupštini Kantona Sa-
rajevo, u svezi s procedurom izbora ru-
kovodstva, kao i zapisnika, bilo da su od-
ržane ili prekinute, sa sjednica Skupštine 
Kantona Sarajevo u periodu od 30 dana 
prije zaprimanja Zahtjeva. Ustavni sud 
Federacije je uz navedeni akt dostavio i 
kopiju Zahtjeva. 
 

Podneskom broj:15-04-2395/20 od 
29.01.2020.godine je iz Službe za skupšti-
nske poslove Kantona Sarajevo dostavlje-
no da ne raspolažu drugom dokumentac-
ijom osim onom koja je i navedena u Za-
htjevu. Također je objašnjeno da je u zap-
isniku sa sastanka predsjedatelja i zamje-
nika predsjedatelja Skupštine Kantona 
Sarajevo u zaglavlju greškom naveden  
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datum 26.12.2019. godine umjesto 27.12. 
2019.godine, o čemu su dostavili odgova-
rajući dokaz. 
 
4. Relevantno pravo 
 

A. Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine 

 
Članak IV.B.3.7.d.(III) 

 
Osim ako ovim ustavom nije dru-

gačije utvrđeno: 
 

d) Dopremijeri su nadležni za: 
 

     (III) odlučivanje da li će se zatražiti  
             mišljenje Ustavnog suda; 
 
Članak V.2.7. st. 1., 2., 3., 4. i 5. u svezi s 
Amandmanom LXVII i Amandmanom 

LXXIX na Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine 

 
(1) Svaki zakonodavni organ kantona do-

nosi većinom glasova svoj poslovnik. 
(2) Klub izaslanika konstitutivnog naro-

da formira se uz uvjet da postoji naj-
manje jedan izaslanik tog konstitutiv-
nog naroda u zakonodavnom organu 
kantona. 

(3) Svaki klub delegata predlaže jednog 
kandidata iz reda svojih članova za 
izbor na mjesto predsjedatelja ili zam-
jenika predsjedatelja, koje potvrđuje 
zakonodavni organ kantona. 

(4) Zakonodavni organ kantona potvrđ-
uje kandidate sukladno sa svojim po-
slovnikom. Ako jedan konstitutivni 
narod nije zastupljen u zakonodavn-
om organu, jedno od mjesta zamjeni-
ka predsjedatelja ostaje upražnjeno. 

(5) Tri kandidata koja potvrdi skupština 
kantona odlučuju između sebe tko će 
biti predsjedatelj. 
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B. Zakon o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 

6/95 i 37/03) 
 

Članak 8. 
 

Ustavni sud može tražiti od dru-
gih sudova i državnih organa, kao i nosi-
telja javnih i drugih društvenih funkcija 
potrebne podatke i obavještenja od znač-
aja za vođenje postupka. 
 

Članak 13. 
 

Ustavni sud odlučuje u granica-
ma zahtjeva koji su istaknuti u postupku. 
 
 
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije 

Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“,  

br.: 40/10 i 18/16) 
 

Članak 3. 
Žurni postupci 

 
O svim podnescima koji se odno-

se na vođenje postupka upoznaju se pre-
dsjednik i suci Suda. 

Sud može na prijedlog predsjed-
nika Suda ili suca izvjestitelja odrediti da 
se, s obzirom na značaj pitanja, u odre-
đenim predmetima žurno postupa. 
 

Članak 8. stavak 1. 
Pribavljanje podataka i obavještenja  

od značaja za vođenje postupka 
 
 Sudac koji je određen za izvjesti-
telja u predmetu, odlučuje da li će se od 
drugog suda ili državnog tijela, odnosno 
nositelja javne i druge društvene funkcije 
zatražiti podatke i obavještenja od znača-
ja za vođenje postupka. 
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Članak 42. stavak 1. točka 3. 
Rješenje o obustavi postupka 

 
 Sud će donijeti rješenje kojim obu-
stavlja postupak kada je u tijeku postup-
ka: 
 
3. Podnositelj povukao zahtjev. 
 
Odluka o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Ustavnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine 
 

Članak 5. 
 
 U članku 42. dodaje se stavak 2. 
koji glasi:  
 
 „O prihvaćanju povlačenja zahtje-
va iz stavka 1. točke 3 ovog članka odlu-
čit će Sud vodeći se javnim interesom 
rješavanja predmeta u ustavno-sudskom 
postupku uzimajući u obzir razloge pod-
nositelja“. 
 
 

D. Ustav Kantona Sarajevo 
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, 

br.: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 
28/04, 6/13 i 31/17) 

 
Članak 19. 

Način rada Skupštine 
 

Skupština bira predsjedatelja i dva 
njegova zamjenika iz reda izabranih zas-
tupnika. 

 

Skupština zasjeda javno, izuzev u 
slučajevima kada je to predviđeno njen-
im poslovnikom. Izvješće o zasjedanjima 
i donesenim odlukama se objavljuju u sr-
edstvima javnog informiranja. 

 

Način rada Skupštine bliže se ure-
đuje poslovnikom. 
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Amandman IV 
 
 Iza članka 18. dodaje se novi čla-
nak 18a. koji glasi: 
 
„Predsjedatelj i zamjenik predsjedatelja  
 
 Skupština bira predsjedatelja i nje-
govog zamjenika iz reda izabranih zastu-
pnika. Predsjedatelj i njegov zamjenik 
neće biti izabrani iz istog konstitutivnog 
naroda“.  
 U članku 19. stavak 1. stavak se 
briše. 
 

Amandman XXI 
 

U članku 18. točka c) se briše. 
Točka e) mijenja se i glasi: 
„e) potvrđuje Vladu Kantona“; 
Točka g) briše se. 
Točka f) briše se. 

 
Amandman XXII 

 
 Podnaslov i članak 18a. mijenjaju 
se i glase i dodaje se članak 18b): 
 „Predsjedatelj i zamjenici predsje-
datelja Skupštine 
 

Članak 18a. 
 
 Svaki klub izaslanika konstitutiv-
nih naroda predlaže jednog kandidata iz 
reda svojih članova za izbor na mjesto pr-
edsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja 
Skupštine. 
 Kandidate za izbor na mjesto pre-
dsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja 
Skupštine potvrđuje Skupština, sukladno 
sa svojim poslovnikom. 
 Ako jedan konstitutivni narod ni-
je zastupljen u Skupštini, jedno od mjesta 
zamjenika predsjedatelja ostaje upražnje-
no. 
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 Tri kandidata koje potvrdi Skup-
ština odlučuju između sebe tko će biti pr-
edsjedatelj Skupštine. 
 

Članak 18b. 
  
 Nadležnosti predsjedatelja Skup-
štine: 
 

- predstavlja i zastupa Skupštinu u 
zemlji i inozemstvu 

- imenuje kandidata za premijera 
Kantona“. 

 
Amandman XXIII 

 
 U članku 19. stavak 2. mijenja se i 
glasi: 
 „Skupština donosi poslovnik već-
inom glasova zastupnika“. 
 Iza stavka 2. dodaje se stavak 3., 
koji glasi: 
 „Poslovnikom se bliže utvrđuje 
način rada Skupštine, način potvrđivanja 
kandidata za izbor na mjesto predsjeda-
telja ili zamjenika predsjedatelja Skupšti-
ne i druga pitanja od značaja za rad Sku-
pštine“. 
 

Amandman XLV 
 
 U članku 18a. dodaje se novi stav-
ak 1., koji glasi: 
 „Skupština ima predsjedatelja i tri 
zamjenika predsjedatelja, koji se biraju iz 
reda konstitutivnih naroda i Ostalih“. 
 Dosadašnji st. 1. do 4. postaju st. 
2. do 5. 
 U novom stavku 2. riječi: „konsti-
tutivnih naroda predlaže“ zamjenjuju se 
riječima: „konstitutivnih naroda i Ostalih 
predlažu po“. 
 U novom stavku 4. iza riječi: „ko-
nstitutivni narod“ dodaju se riječi: „i Ost- 
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ali“. 
 U novom stavku 5. riječ „Tri“ za-
mjenjuje se riječju „Četiri“. 
 

Amandman XLVI 
 
 U članku 19. stavak 3. briše se. 
 Obrazloženje 
 Ovim amandmanom mijenja se 
članak 19. Ustava Kantona Sarajevo, koji 
je prethodno mijenjan Amandmanom 
XXIII na Ustav Kantona Sarajevo. 
 Stavak 3. članka 19. nije brisan pr-
ilikom prethodnih amandmanskih izmje-
na stavka 2. ovog članka, mada se radi o 
ponavljanju rješenja propisanih stavkom 
2. tog članka. 
 

Amandman XLVII 
 
 U članku 21a. stavak 1. riječi: „sta-
vak 4.“ zamjenjuju se riječima: „St. 4. i 
6.“. 
 u st. 2. i 4. iza riječi: „konstitutiv-
nih naroda“ dodaju se riječi: „i kluba Os-
talih“. 
 

Amandman XLVIII 
 
 U članku 21b. stavak 1., u prvom i 
zadnjem redu, kao i u stavku 2. iza riječi: 
„konstitutivnih naroda“ dodaju se riječi: 
„i kluba Ostalih“. 
 
Amandman XLIX 
 
 Iza članka 30. dodaje se članak 
30b., koji glasi: 
 „Raspodjela funkcija 
 

„Članak 30b. 
 
 Predsjedatelj Skupštine i premijer 
Kantona ne mogu biti iz istog konstituti- 
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vnog naroda odnosno iz reda Ostalih“. 
 

E. Poslovnik Skupštine Kantona 
Sarajevo – drugi novi prečišćeni tekst 
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, 
br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) 

 
 
Klubovi naroda 
 

Članak 9. 
 
 Nakon davanja i potpisivanja sve-
čane izjave, u Skupštini se osnivaju tri kl-
uba poslanika/zastupnika konstitutivnih 
naroda (u daljnjem tekstu: klubovi naro-
da). 
 Klubovi naroda su: 
 

- Klub Bošnjaka; 
- Klub Hrvata i 
- Klub Srba. 

 
Ako u Skupštini nema izabranih 

predstavnika nekog od konstitutivnih 
naroda, klub tog naroda neće biti 
osnovan. 

Svaki klub naroda bira predsjedn-
ika, a može izabrati i zamjenika predsjed-
nika, koji rukovode klubom i usklađuju 
njegov rad. 

Poslovnikom o radu klubova nar-
oda svaki će klub urediti način svog rada. 
 

Članak 10. 
 
 Svaki klub naroda bira i predlaže 
među svojim članovima jednog kandida-
ta za mjesto predsjedatelja ili zamjenika 
predsjedatelja Skupštine. 
 Skupština glasovanjem potvrđuje 
izbor kandidata, i to natpolovičnom veći-
nom od ukupnog broja izabranih posla-
nika/zastupnika u Skupštini. 
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 Tri kandidata čiji je izbor potvrdi-
la Skupština između sebe odlučuju tko će 
biti predsjedatelj Skupštine i odluku sa-
općavaju Skupštini. 
 Ako u Skupštini nema poslanika/ 
zastupnika, odnosno kluba nekog od ko-
nstitutivnih naroda, mjesto zamjenika pr-
edsjedatelja Skupštine iz tog konstitutiv-
nog naroda ostaje upražnjeno. 
 

Članak 11. 
 
 Predsjedatelj i njegovi zamjenici 
imaju pravo u svako doba dati ostavku 
na mjesto predsjedatelja, odnosno zamje-
nika predsjedatelja Skupštine. 
 
 
Predsjedatelj Skupštine 
 

Članak 12. 
 

Predsjedatelj Skupštine ima pravo 
i dužnost da: 
 

- Predstavlja Skupštinu u zemlji i 
inozemstvu; 

- Imenuje kandidata za premijera 
Kantona; 

- Učestvuje u pripremama, saziva i 
vodi sjednice Skupštine; 

- Učestvuje u pripremama, saziva i 
vodi sjednice Kolegija; 

- Inicira stavljanje na dnevni red sj-
ednica Skupštine, Kolegija i radn-
ih tijela iz nadležnosti Skupštine; 

- Osigurava poštivanje načela i odr-
edbi Poslovnika, stalnih radnih ti-
jela Skupštine i Kolegija; 

- Osigurava realiziranje prava i du-
žnosti klubova naroda i klubova 
političkih stranaka tijekom pripr-
eme i održavanja sjednica Skupšt-
ine i Kolegija; 
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- Osigurava realiziranje prava i du-

žnosti poslanika/zastupnika u pr-
ipremi sjednica Skupštine i Kole-
gija, kao i tijekom sjednica; 

- Vodi sjednice sukladno s načeli-
ma demokratskog parlamentariz-
ma i odredbama Poslovnika; 

- Potpisuje akta usvojena od Skup-
štine. 

 
Članak 13. 

 
 Predsjedatelj Skupštine u obavlja-
nju svojih dužnosti obavlja redovne kon-
zultacije sa svojim zamjenicima. 
 

Članak 14. 
 
 Zamjenici predsjedatelja sudjeluju 
u radu Kolegija Skupštine i zamjenjuju 
predsjedatelja u slučaju njegove odsutno-
sti ili spriječenosti. 
 Zamjenici predsjedatelja će se do-
govoriti o poretku, odnosno redoslijedu 
zamjenjivanja. 
 Tijekom sjednice Skupštine pred-
sjedatelj može jednom od zamjenika pre-
dsjedatelja prepustiti vođenje sjednice ili 
dijela sjednice. 
 
 

F.  Odluka o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo 

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, 
broj: 15/13) 

 
Članak 1. 

 
 U poslovniku Skupštine Kantona 
Sarajevo („Službene novine Kantona Sa-
rajevo“ – Drugi novi prečišćeni tekst, br-
oj: 41/12) članak 9. mijenja se i glasi: 
 
 „Nakon davanja i potpisivanja 
svečane izjave u Skupštini se osnivaju če- 
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tiri kluba poslanika/zastupnika konstitu-
tivnih naroda i Ostalih (u daljnjem teks-
tu: klubovi naroda i Ostalih). 
 Klubovi naroda i ostalih su: 
 

- Klub Bošnjaka; 
- Klub Hrvata; 
- Klub Srba i 
- Klub Ostalih 

 
Ako u Skupštini nema izabranih 

predstavnika nekog o konstitutivnih nar-
oda ili Ostalih, klub tog naroda neće biti 
osnovan. 

Svaki klub naroda i Ostalih bira 
predsjednika, a može izabrati i zamjenika 
predsjednika, koji rukovode klubom i us-
klađuju njegov rad. 

Poslovnikom o radu klubova nar-
oda i Ostalih svaki će klub urediti način 
svog rada. 
 

Članak 2. 
 

U članku 10. u stavku 1. iza riječi 
„Svaki klub naroda“ dodaju se riječi „i 
Ostalih“. 

U stavku 3. umjesto riječi: „tri“ 
treba da stoji riječ: „četiri“. 

U stavku 4. u drugom redu iza ri-
ječi „konstitutivnih naroda“ dodaju se rij-
eči „ili Ostalih“., 
 

Članak 3. 
 

Iza članka 10. dodaje se članak 10 
a. koji glasi: 
 
 „Ako klubovi naroda i Ostalih pr-
ilikom predlaganja kandidata za predsje-
datelja ili zamjenika predsjedatelja Skup-
štine ne mogu predložiti kandidata zbog 
istog broja glasova, izbor će se izvršiti žr-
ijebanjem, i to između kandidata koji im-
aju isti broj glasova“. 
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5. Praksa Ustavnog suda Federacije 
 

Odluke broj:U-30/19 od 24.09.2019. 
godine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj:73/19) i U-29/15 od 17.02.2016. godi-
ne („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 20/16). 
 
6. Odlučivanje o povlačenju Zahtjeva 

za davanje Mišljenja 
 

Podneskom broj: 02/002-1/20 od 
06.02.2020. godine podnositelj zahtjeva je 
podnio Zahtjev za povlačenje Zahtjeva za 
davanje mišljenja Ustavnog suda Federa-
cije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tek-
stu: Zahtjev za povlačenje Zahtjeva), nav-
odeći kao razlog da je objavom Odluke o 
izboru predsjedatelja Skupštine Kantona 
Sarajevo („Službene novine Kantona Sar-
ajevo“, broj: 4/20) koja je donesena 05.02. 
2020.godine prestala da važi Odluka o iz-
boru predsjedateljice.  

Ustavni sud Federacije je razmot-
rio predmetni Zahtjev za povlačenje Zah-
tjeva, kao prethodno pitanje, te odlučio 
da isti nije prihvatljiv imajući u vidu da je 
utvrdio da postoji izrazit javni interes za 
davanje Mišljenja, koje je samo po sebi 
specifičan postupak u okviru propisanih 
nadležnosti Ustavnog suda Federacije, 
radi razjašnjavanja, za ubuduće, pitanja 
ustavnog postupanja prilikom formiranja 
rukovodstva kako Skupštine Kantona Sa-
rajevo, tako i zakonodavnih tijela drugih 
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovi-
ne, u situacijama kada iz bilo kojeg razlo-
ga (podnošenjem ostavke ili pak, zbog 
„više sile“), određena osoba više ne može 
obavljati funkciju predsjedatelja ili zam-
jenika predsjedatelja, odnosno člana ruk-
ovodstva Skupštine. 
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7. Činjenično stanje i stav Ustavnog 

suda Federacije 
 

Ustavni sud Federacije naglašava 
da je u prethodnom postupku zaključio 
da se Zahtjevom pokreću veoma ozbiljna 
pitanja ustavnosti rada jednog kantonal-
nog zakonodavnog tijela, vezano za kon-
kretnu pravnu situaciju donošenja Odlu-
ke o izboru predsjedateljice, te utvrdio da 
je u pitanju predmet žurnog karaktera.  
 

Istovremeno, Ustavni sud Federa-
cije podsjeća na relevantnu ustavno-sud-
sku praksu ovog suda pri čemu je jasno 
definiran specifičan odnos poslovnika ti-
jela i organa vlasti Federacije Bosne i He-
rcegovine i u Federaciji Bosne i Hercego-
vine. Eventualno kršenje poslovničkih 
odredbi predstavlja i kršenje Ustava Fed-
eracije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo 
da je konkretno za Kanton Sarajevo u Mi-
šljenju ovog suda u predmetu broj:U-30/ 
19 jasno podcrtan odnos Poslovnika i Us-
tava Federacije Bosne i Hercegovine, sve 
to vezano za davanje Autentičnog tumač-
enja povodom članka 138. stavak 7. Zak-
ona o visokom obrazovanju. Načelno je 
ovaj odnos u cijelosti već prethodno raz-
jašnjen u Presudi ovog suda broj: U-29/ 
15 od 17.02.2016. godine. 

U konkretnom predmetu, imajući 
u vidu zakonsku odredbu članka 13. Za-
kona o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine koja pro-
pisuje postupanje Ustavnog suda Fede-
racije u okvirima postavljenog Zahtjeva, 
utvrđeni stav i Mišljenje ovog suda se od-
nosi isključivo na pitanje konkretne Odl-
uke o izboru predsjedateljice. Naime, no-
torna je činjenica da su u proteklom pe-
riodu prosinac 2019./siječanj 2020.godi-
ne, u okviru Skupštine Kantona Sarajevo, 
pokretana različita pitanja, radnje i akti  
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vezani i za izbor rukovodstva u Skupšti-
ni Kantona Sarajevo, koji nisu i ne mogu 
biti u fokusu razmatranja u ovom ustav-
no-sudskom predmetu, te se utvrđeni st-
av i Mišljenje odnose na konkretnu speci-
fičnu ustavno-pravnu situaciju, a releva-
ntno je za utvrđivanje ustavnog postupa-
nja u slučajevima kada dolazi do perso-
nalnih promjena u rukovodstvu Skupšti-
ne Kantona Sarajevo. 
 

Iz dostavljenih dokaza u spisu, 
koji su kao takvi potvrđeni i od strane Sl-
užbe za skupštinske poslove Kantona Sa-
rajevo, a relevantni za donošenje ustavno 
-sudske odluke, mogu se utvrditi sljedeće 
činjenice: 
 

- Na konstituirajućoj sjednici Skup-
štine Kantona Sarajevo, odlukama 
od 28.11.2018. godine potvrđeno 
je rukovodstvo Skupštine Kanto-
na Sarajevo na način da je Skupšt-
ina Kantona Sarajevo donijela Od-
luku o potvrđivanju kandidata za 
izbor predsjedatelja ili zamjenika 
predsjedatelja Skupštine Kantona 
Sarajevo iz reda bošnjačkog, srps-
kog i hrvatskog konstitutivnog 
naroda i iz reda Ostalih. Tom pri-
likom je izabran i predsjedatelj 
Skupštine Kantona Sarajevo Elm-
edin Konaković, te za zamjenike 
predsjedatelja Skupštine tog kant-
ona Vibor Handžić, Danijela Kris-
tić i Smiljana Viteškić; 

- Iz Zapisnika sa sastanka predsje-
datelja i zamjenika predsjedatelja 
Skupštine Kantona Sarajevo, odr-
žanog 27.12.2019.godine u kabine-
tu predsjedatelja s početkom u 
10,30 sati broj: 01-05-44732/19, u 
kojem je očigledno tehničkom gr-
eškom naveden u zaglavlju dat- 
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um 26.12.2019.godine, utvrđeno je 
da su sastanku nazočili Elmedin 
Konaković kao predsjedatelj Sku-
pštine Kantona Sarajevo, te zamj-
enici predsjedatelja te skupštine 
Danijela Kristić i Vibor Handžić, 
dok je zamjenica predsjedatelja 
Smiljana Viteškić bila odsutna. 
Nadalje je vidljivo da je na sam-
om početku sastanka predsjeda-
telj Elmedin Konaković obavijes-
tio nazočne da: „Iz osobnih razlo-
ga ne želi više obavljati funkciju 
predsjedatelja“. Pozivajući se na 
članak 10. stavak 4. Poslovnika 
zatražio je da izabrani kandidati 
između sebe odluče tko će biti pr-
edsjedatelj i predložio da po redo-
slijedu zamjene to bude Vibor Ha-
ndžić, na šta je imenovani istakao 
da ne može biti predsjedatelj, im-
ajući u vidu odredbu Ustava Kan-
tona Sarajevo koja propisuje da 
predsjedatelj Skupštine i Premijer 
Kantona ne mogu biti iz istog ko-
nstitutivnog naroda odnosno iz 
reda Ostalih, a što je ovdje slučaj. 
Nakon toga su nazočni jednoglas-
no za predsjedateljicu Skupštine 
izabrali Danijelu Kristić, te dogo-
vorili daljnji poredak zamjenika i 
to: Vibor Handžić, Elmedin Kona-
ković, Smiljana Viteškić. U donoš-
enju navedene odluke su učestvo-
vali i, istu prema Zapisniku sa sa-
stanka od 27.12.2019. godine, pot-
pisali, Danijela Kristić u svojstvu 
predsjedateljice Skupštine i Vibor 
Handžić i Elmedin Konaković u 
svojstvu zamjenika predsjedatelji-
ce. Naloženo je tajniku Skupštine 
tog kantona da o ovoj odluci oba-
vijesti zastupnike; 
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- Aktom Skupštine Kantona Saraje-

vo–predsjedatelj broj:01-05-44732-
1/19 od 27.12.2019. godine koji je 
upućen svim zastupnicima Skup-
štine Kantona Sarajevo u vidu ob-
avijesti, s potpisom „predsjedate-
ljica Skupštine Kantona Sarajevo 
Danijela Kristić“, putem e-maila 
su zastupnici obaviješteni da: „U 
skladu sa članom 10. Poslovnika 
Skupštine Kantona Sarajevo, oba-
vještavamo Vas da od danas Sku-
pštinom Kantona Sarajevo pred-
sjedava g-đa Danijela Kristić, te da 
je prvi dopredsjedavajući gosp. 
Vibor Handžić, drugi gosp. Elme-
din Konaković i treći zamjenik pr-
edsjedavajućeg g-đa Smiljana Vit-
eškić“. Uz navedenu obavijest do-
stavljena je Odluka o izboru pred-
sjedateljice; 

- Iz dodatne dokumentacije u spisu 
je vidljivo da je Klub Bošnjaka još 
18.12.2019. godine zakazao sjedni-
cu tog kluba za 27.12.2019. godine 
s prijedlogom dnevnog reda Raz-
matranje prijedloga zastupnika 
tog kluba za smjenu i izbor preds-
jedatelja ili zamjenika predsjeda-
telja Skupštine Kantona Sarajevo, 
što je zahtijevano od strane tog kl-
uba podneskom od 17.12.2019.go-
dine. Nadalje, da je taj klub na sje-
dnici održanoj istog dana donio 
Odluku broj: 01-05-43953/19 da 
predlaže Mirzu Čelika kao kandi-
data za mjesto predsjedatelja odn-
osno zamjenika predsjedatelja Sk-
upštine Kantona Sarajevo, umjes-
to dosadašnjeg kandidata Elmedi-
na Konakovića, te da se navedena 
odluka zajedno s Prijedlogom od-
luke o izmjeni Odluke o potvrđi-
vanju kandidata dostavi Skupšti- 
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ni radi potvrđivanja sukladno s 
člankom 10. stavak 2. Poslovnika. 

 
Ostala dostavljena dokumenta, po 

mišljenju Ustavnog suda Federacije, nisu 
ključna, pa ni relevantna za utvrđivanje 
Mišljenja ovog suda povodom Odluke o 
izboru predsjedateljice. 

Utvrđene činjenice u cijelosti su 
dovoljne da bi ovaj sud mogao nedvojbe-
no da utvrdi Mišljenje u ovom ustavno-
sudskom predmetu, uz detaljnu analizu 
kako ustavnih odredbi, tako i relevantnih 
odredbi Poslovnika, te osim što se odnosi 
na konkretnu Odluku o izboru predsje-
dateljice, relevantno je za sve eventualne 
situacije kada iz bilo kojeg razloga dolazi 
do personalnih promjena u rukovodstvu 
Skupštine tog kantona, ali i bilo kojeg dr-
ugog kantona u Federaciji Bosne i Herce-
govine. 
 Poslije svakog izbornog ciklusa u 
zakonodavnom tijelu kantona se pristupa 
konstituiranju njegovih organa, konkret-
no u ovom slučaju rukovodstva Skupšti-
ne Kantona Sarajevo. Navedeno je učinje-
no 2018. godine, kojom prilikom su potv-
rđeni na sjednici Skupštine Kantona Sa-
rajevo, od strane klubova, predloženi ka-
ndidati za rukovodstvo, nakon čega je sl-
ijedio između sada izabranih članova ru-
kovodstva (to više nisu kandidati nego 
potvrđeni članovi rukovodstva), izbor 
predsjedatelja, tada Elmedina Konakovi-
ća i zamjenika predsjedatelja. 
 Do promjene u personalnom sas-
tavu rukovodstva dolazi na sjednici ruk-
ovodstva od 27.12.2019.godine, kada pred-
sjedatelj Elmedin Konaković ističe da ne 
želi više da bude u statusu predsjedatelja.  
 Prema članku 11. Poslovnika, pre-
dsjedatelj i njegovi zamjenici imaju pravo 
u svako doba dati ostavku na mjesto pre- 
dsjedatelja, odnosno zamjenika predsjed- 
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atelja Skupštine. Tim činom im prestaje 
svojstvo članova rukovodstva Skupštine. 
Pravo predsjedatelja je, osim podnošenja 
ostavke u svako doba, da u obavljanju 
svojih dužnosti koje su propisane član-
kom 12. Poslovnika obavlja redovne kon-
zultacije sa svojim zamjenicima, te da ti-
jekom sjednice Skupštine sukladno s čla-
nkom 14. stavak 3. Poslovnika može jed-
nom od zamjenika predsjedatelja prepus-
titi vođenje sjednice ili dijela sjednice. Za-
mjenici predsjedatelja pak,  sukladno s čl-
ankom 14. st. 1. i 2. Poslovnika sudjeluju 
u radu Kolegija Skupštine i zamjenjuju 
predsjedatelja u slučaju njegove odsutno-
sti ili spriječenosti, te se dogovaraju o po-
retku, odnosno redoslijedu zamjenjivanja.  
 Sukladno s člankom 10. Poslovni-
ka kandidati čiji je izbor potvrdila Skup-
ština (konkretno je to bilo nakon izbor-
nog ciklusa u 2018. godini), između sebe 
odlučuju tko će biti predsjedatelj Skupšti-
ne i odluku saopćavaju Skupštini. Nakon 
zapisnički konstatirane izjave izabranog 
predsjedatelja Elmedina Konakovića da 
ne želi više biti predsjedatelj, imajući u 
vidu Poslovnikom utvrđena prava i obv-
eze rukovodstva, te mogućnosti na strani 
predsjedatelja da ga u njegovoj odsutnos-
ti zamjenjuje jedan od zamjenika, odnos-
no da ovlasti jednog od zamjenika da pr-
edsjedava u cijelosti ili u pojedinim dije-
lovima na sjednici Skupštine Kantona Sa-
rajevo, ne postoji ustavna mogućnost sa-
mostalnog „rotiranja“ s pozicije predsje-
datelja na poziciju „zamjenika predsjeda-
telja“, što je u konkretnom slučaju učinje-
no u Odluci o izboru predsjedateljice. Ov-
akva izjava se može i ima smatrati ostav-
kom na poziciju predsjedatelja na koju u 
svako doba imaju pravo članovi rukovo-
dstva. To podrazumijeva da se za u kon- 
kretnom slučaju sada nepopunjenu po- 
ziciju u rukovodstvu, odgovarajući klub 
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konstitutivnih naroda ili Ostalih ima do-
govoriti i izglasati drugog kandidata za 
člana rukovodstva Skupštine (predsjeda-
telja ili zamjenika predsjedatelja). Kandi-
dat treba da bude potvrđen od strane Sk-
upštine Kantona Sarajevo. Momentom 
potvrde od strane Skupštine Kantona Sa-
rajevo ta osoba postaje član rukovodstva 
Skupštine tog kantona, te se u slučaju os-
tavke predsjedatelja, što se ima kao takvo 
tretirati u konkretnom slučaju, članovi 
rukovodstva Skupštine Kantona Sarajevo 
sukladno s odredbom članka 10. stavak 2. 
Poslovnika dogovaraju tko će biti predsj-
edatelj i o tome obavještavaju Skupštinu. 
U tome su ograničeni isključivo i samo 
ustavnom odredbom koja propisuje da 
predsjedatelj Skupštine i Premijer ne mo-
gu biti iz reda istog konstitutivnog naro-
da ili reda Ostalih, te njihova odluka u 
tom pravcu ne zahtijeva nikakvu daljnju 
potvrdu. 
 Dakle, u konkretnom slučaju Od-
luka o izboru predsjedateljice je donese-
na suprotno odredbama Poslovnika, a ti-
me i Ustava Federacije Bosne i Hercego-
vine, što se utemeljeno navodi u Zahtje-
vu. Naime, u izboru je i nadalje učestvo-
vala osoba koja je de facto, a po stavu ov-
og suda i de iure, podnijela ostavku na 
poziciju predsjedatelja, te nije niti mogla 
dalje učestvovati u ovom izboru kao član 
rukovodstva Skupštine tog kantona. Tak-
ođer, ustavne odredbe kao i Poslovnik ja-
sno propisuju da svi članovi rukovodstva 
učestvuju u postupku izbora o tome tko 
će biti predsjedatelj. U konkretnom slu-
čaju je nepoznato iz kojih razloga je bila 
odsutna zamjenica predsjedatelja Smilja-
na Viteškić. Čak i bez obzira na to, Odlu-
ka o izboru predsjedatelja donesena je sa-
mo od strane dvije potvrđene osobe (za-
mjenici predsjedatelja Vibor Handžić i 
Danijela Kristić), jer u njenom donošenju 
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nije mogla učestvovati osoba koja više ni-
je član rukovodstva, a to je bivši predsje-
datelj Elmedin Konaković. 
 Ovo je ustavno-pravna situacija 
(podnošenje ostavke ili nemogućnost ob-
avljanja funkcije u rukovodstvu iz nekih 
drugih razloga – više sile), kada nakon 
konstituiranja rukovodstva Skupštine po-
slije izbornog ciklusa može doći do izm-
jena u personalnom sastavu rukovodstva 
i izmjene na mjestu predsjedatelja ili za-
mjenika predsjedatelja. U ovom mišljenju 
Ustavni sud Federacije je u cijelosti obja-
snio i utvrdio kako se to vrši na ustavan 
način, a imajući u vidu pravne posljedice 
Mišljenja, stav ovog suda je relevantan i 
obvezujući za sve eventualne buduće sli-
čne pravne situacije u zakonodavnim tije-
lima kantona u Federaciji Bosne i Herce-
govine. 
 

 Mišljenje objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i službenim 
glasilima kantona u Federaciji Bosne i 
Hercegovine. 
 

           Ovo mišljenje Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: Alek-
sandra Martinović, predsjednica Suda, 
Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. 
dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, 
suci Suda. 
 

Broj:U-3/20           P r e d s j e d n i c a 
11.02.2020.g.       Ustavnog suda Federacije  
S a r a j e v o                Bosne i Hercegovine 

                    Aleksandra Martinović,v.r.   
................................... 
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Босна и Херцеговина 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

УСТАВНИ СУД 
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 Уставни суд Федерације Босне  
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и Херцеговине одлучујући по захтјеву 
замјеника Премијера Федерације Бос-
не и Херцеговине Веска Дрљаче за дав-
ање Мишљења у вези са Одлуком о из-
бору предсједавајуће Скупштине Кан-
тона Сарајево, у смислу члана IV.Б.3. 
7.д (III) Устава Федерације Босне и Хе-
рцеговине, на сједници Суда без јавне 
расправе одржаној дана 11.02.2020. год-
ине, утврдио је с љ е д е ћ е 
 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

1. Предмет захтјева и 
подносилац захтјева 

 
Замјеник Премијера Федераци-

је Босне и Херцеговине Веско Дрљача 
(у даљем тексту: подносилац захтјева), 
поднио је дана 16.01.2020. године Уста-
вном суду Федерације Босне и Херце-
говине (у даљем тексту: Уставни суд 
Федерације) захтјев за давање Мишље-
ња (у даљем тексту: Захтјев), везано за 
Одлуку о избору предсједавајуће Ску-
пштине Кантона Сарајево („Службене 
новине Кантона Сарајево“, број: 52/19, 
у даљем тексту: Одлука о избору пре-
дсједавајуће). Захтјевом се тражи да ов-
ај суд донесе Мишљење да ли је Одлу-
ка о избору предсједавајуће донесена у 
складу са Уставом Федерације Босне и 
Херцеговине, Уставом Кантона Сараје-
во и Пословником Скупштине Канто-
на Сарајево („Службене новине Канто-
на Сарајево“, број: 41/12- други нови 
пречишћени текст, 15/13, 47/13, 47/15 
и 48/16, у даљем тексту: Пословник). 

У смислу члана IV.Б.3.7.д. (III) 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не, замјеници Премијера Федерације 
Босне и Херцеговине су надлежни за 
подношење захтјева за тражење миш- 
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љења Уставног суда Федерације. 
 

2. Битни наводи Захтјева 
 

Захтјевом је затражено хитно рј-
ешавање блокаде функционисања зак-
онодавне власти у Кантону Сарајево, 
уз, у вријеме његовог подношења, нав-
ођење чињенице да није донесен нити 
буџет Кантона Сарајево за 2020.годи-
ну, буџети изванбуџетских фондова 
као ни Одлука о привременом фина-
нсирању потреба Кантона Сарајево за 
период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год-
ине, а према чл. 35. и 38. Закона о буџ-
етима у Федерацији Босне и Херцего-
вине („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр.: 102/13, 13/14, 8/15, 91/15, 
102/15, 104/16, 5/18 и 11/19). 
 

У Захтјеву се наводи да је доно-
шењем Одлуке о избору предсједава-
јуће дошло до кршења уставних и пос-
ловничких одредби, чиме је створена 
правна несигурност, односно негиран 
је принцип владавине права. Наиме, 
на састанку предсједавајућег и замје-
ника предсједавајућег Скупштине Ка-
нтона Сарајево којем су присуствовали 
предсједавајући Елмедин Конаковић и 
два замјеника предсједавајућег Даније-
ла Кристић и Вибор Ханџић донесена 
је Одлука о избору предсједавајуће.  
 

Скупштина Кантона Сарајево је 
на конституирајућој сједници одржан-
ој 28.11.2018. године донијела Одлуку о 
потврђивању кандидата за избор пре-
дсједавајућег или замјеника предсједа-
вајућег Скупштине Кантона Сарајево 
(у даљем тексту: Одлука о потврђива-
њу кандидата од 28.11.2018.године), ко-
јом су потврђени кандидати за избор 
предсједавајућег или замјеника предсј- 
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едавајућег Елмедин Конаковић из реда 
бошњачког народа, Смиљана Витешк-
ић из реда српског народа, Данијела 
Кристић из реда хрватског народа и 
Вибор Ханџић из реда Осталих. Наве-
дена Одлука је објављена у „Службен-
им новинама Кантона Сарајево“, број: 
50/18). 

Скупштина кантона Сарајево је 
на истој сједници донијела Одлуку о 
избору предсједавајућег Скупштине 
Кантона Сарајево, којом је Елмедин 
Конаковић изабран за предсједавају-
ћег, а друга напријед наведена лица за 
замјенике предсједавајућег Скупштине 
Кантона Сарајево. 

Надаље, дана 27.12.2019. године 
18 посланика у Скупштини Кантона 
Сарајево је од предсједавајућег Скупш-
тине Кантона Сарајево Елмедина Ко-
наковића затражила да у складу са де-
мократским принципима функциони-
сања власти поднесе оставку на ту фу-
нкцију, коју одлуку је потврдио и Клуб 
Бошњака у Скупштини Кантона Са-
рајево како је по наводима из Захтјева 
прописано чланом 10. став 1. Пословн-
ика. Истог дана су затражили и да се 
без одлагања сазове сједница Скупшт-
ине тог кантона хитног карактера са 
тачком дневног реда која се односи на 
доношење одлука о привременом фи-
нансирању потреба Кантона Сарајево, 
о давању сагласности на Одлуку о пр-
ивременом финансирању Завода здра-
вственог осигурања Кантона Сарајево 
и о давању сагласности на Одлуку о 
привременом финансирању потреба 
ЈУ Службе за запошљавање Кантона 
Сарајево. 

Осамнаест посланика који чине 
натполовичну већину у Скупштини 
Кантона Сарајево, поново је потврди-
ло став да је предсједавајући Скупшти- 
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не Елмедин Конаковић због кршења 
Пословника изгубио њихово повјере-
ње. 
 

Именовани је, надаље се елабо-
рира, покушавајући изиграти правни 
систем и прописане процедуре, одмах 
након пријема напријед наведених, 
како су навели у Захтјеву „писама“, ис-
тог дана око 10 часова неовлашћено 
одузео печате од секретара Скупшти-
не Кантона Сарајево о чему је обавије-
штено надлежно тужилаштво. Након 
тога је у функцији предсједавајућег 
Скупштине Кантона Сарајево у 10 и 30 
часова сазвао састанак предсједавају-
ћег и замјеника предсједавајућег Скуп-
штине тог кантона на којем је два пр-
исутна замјеника обавијестио да „из 
личних разлога не жели више обавља-
ти функцију предсједавајућег“. Према 
наводима Захтјева овим чином се смат-
ра да је именовани поднио оставку у 
складу са чланом 11. Пословника. Међ-
утим, надаље је са замјеницима пред-
сједавајућег Скупштине кантона Сара-
јево из реда хрватског народа и из реда 
Осталих на истом састанку донесена 
Одлука о избору предсједавајуће. Под-
носилац захтјева цитирајући одредбе 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не закључује да ово представља очито 
кршење Устава Федерације Босне и 
Херцеговине јер замјеница предсједа-
вајућег из реда српског народа није уч-
ествовала у доношењу Одлуке о избо-
ру предсједавајуће. Сматрају да одред-
бе Устава Федерације Босне и Херцего-
вине не прописују могућност да канд-
идат за мјесто у руководству Скупшти-
не Кантона Сарајево буде испред Кл-
уба Осталих, а тиме ни у доношењу 
Одлуке о избору предсједавајућег и 
замјеника предсједавајућег Скупштине  
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Кантона Сарајево, те у том правцу пр-
илажу и писмо Високог представника 
у Босни и Херцеговини од 15.01.2020. 
године.  
 

У захтјеву наводи да је 12 дана 
раније, у складу са Пословником о ра-
ду Клуба Бошњака, заказана сједница 
за 27.12.2019. године на којој је једна од 
тачака дневног реда било и гласање о 
повјерењу Елмедину Конаковићу, те је 
именовани, да би предухитрио смјену 
поднио оставку на мјесто предсједава-
јућег, а прије тога „осигурао“ да замје-
ница предсједавајућег из реда хрватск-
ог народа и из исте политичке странке 
заузме његово мјесто на функцији пре-
дсједавајуће Скупштине Кантона Сар-
ајево. То је супротно члану 10. став 3. 
Пословника. Одлука није саопштена 
Скупштини Кантона Сарајево како пр-
описује и Устав Кантона Сарајево и 
Пословник, него је посланицима дос-
тављена обавијест од 27.12.2019. године 
да Скупштином Кантона Сарајево пр-
едсједава Данијела Кристић, те редос-
лијед замјеника предсједавајућих и то 
да је први Вибор Ханџић, други Елме-
дин Конаковић а трећи Смиљана Вит-
ешкић, што као термине „првог, друг-
ог, односно трећег“ замјеника предсје-
давајућег не познаје нити Устав Канто-
на Сарајево нити Пословник. 
 

Сублимирајући Захтјев, подно-
силац Захтјева позивајући се на, по ње-
говим наводима, релевантне одредбе 
устава и Пословника истиче да о томе 
ко ће бити предсједавајући Скупшти-
не Кантона Сарајево одлучују три кан-
дидата који су из клубова конститути-
вних народа предложени за руковод-
ство, а Уставом Кантона Сарајево и 
Пословником је прописано да о томе  
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између себе одлучују четири кандида-
та. Одлука о избору предсједавајућег 
треба бити саопштена на сједници Ск-
упштине Кантона, а не електронским 
путем. Саопштење Елмедина Конако-
вића да „из личних разлога не жели 
више обављати функцију предсједава-
јућег“, се сматра подношењем оставке. 
Избором у руководство које је потвр-
дила Скупштина Кантона Сарајево пр-
едложеним кандидатима престаје ста-
тус „кандидата“ у руководству Скупш-
тине Кантона Сарајево, те су од дана 
потврђивања у статусу руководства и 
не могу се позивати на одредбе које 
прописују да „четири кандидата које 
потврди Скупштина одлучују између 
себе ко ће бити предсједавајући Скуп-
штине“, јер је таква норма односно мо-
гућност, у конкретном случају, већ ис-
црпљена. Подносилац захтјева истиче 
да уколико би се дозволило да Одлука 
о избору предсједавајуће остане на сн-
ази, без поступања у складу са Уставом 
Кантона Сарајево и Пословником, у 
пракси би се наметнуле ситуације да 
се предсједавајући и замјеници пред-
сједавајућег сваки дан могу мијењати 
на функцијама и обавијест о томе сао-
пштавати посланицима електронским 
путем што би довело до потпуне прав-
не несигурности. До правне анархије 
би у том случају довела и могућност да 
неко у одређеном моменту жели или 
не жели више бити предсједавајући, а 
да истовремено жели да буде замјеник 
предсједавајућег, што би значило да 
кад „пожели“ да се поново именује за 
предсједавајућег, а све то је удовољава-
ње жељама појединаца.  
 

Коначно у Захтјеву се наводи да 
имајући у виду напријед наведено и 
уважавајући чињеницу да се сви акти  
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морају доносити и усвајати уз стрик-
тно поштивање прописаних процеду-
ра, без могућности слободне интерпр-
етације и изигравања процедура, моли 
се Уставни суд Федерације да се Захт-
јев узме у приоритетно разматрање. 
 

У прилогу Захтјева су доставље-
ни Пословник, Одлуке Скупштине Ка-
нтона Сарајево објављене у „Службен-
им новинама Кантона Сарајево“, број: 
50/18, Захтјев 18 посланика упућен пр-
едсједавајућем Скупштине Кантона 
Сарајево за подношење оставке од 27. 
12.2019. године, писмо истих послани-
ка којим се тражи заказивање сједнице 
хитног карактера и Одлука Клуба Бо-
шњака, све од 27.12.2019. године, Слу-
жбена забиљешка секретара Скупшти-
не Кантона Сарајево, Записник са сас-
танка предсједавајућег и замјеника пр-
едсједавајућег Скупштине Кантона Са-
рајево од 26.12.2019. године, Одлука о 
избору предсједавајуће од 27.12.2019. 
године, одлуке о избору предсједавају-
ћих из ранијих периода, електронска 
обавијест упућена посланицима у Ску-
пштини тог кантона, писмо Високог 
представника у Босни и Херцеговини 
од 15.01.2020. године и позив за сједни-
цу Клуба Бошњака у Скупштини Кан-
тона Сарајево. 
 

3. Претходни поступак 
 

У току припрема за одлучива-
ње у овом уставносудском предмету, 
Уставни суд Федерације је утврдио да 
је у конкретном случају предмет Захт-
јева давање Мишљења, у суштини ус-
тавно-правног тумачења конкретне 
правне ситуације везано за доношење 
Одлуке о избору предсједавајуће. У ов-
ом уставно-судском предмету нема у  
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уставно процесно правном смислу др-
уге стране у поступку којој би се евент-
уално доставио Захтјев на одговор, што 
је у поступцима за тражења Мишљења 
правило, са ријетким изузецима завис-
но од предмета захтјева за давање Ми-
шљења. 

Надаље, Уставни суд Федерац-
ије је утврдио да су основани приједл-
ози подносиоца захтјева да се овај пр-
едмет рјешава по хитном поступку, 
имајући у виду наводе из Захтјева, те је 
утврдио да се обзиром на значај пита-
ња у овом предмету има хитно посту-
пати у смислу члана 3. Пословника Ус-
тавног суда Федерације Босне и Хер-
цеговине.  
 

У смислу члана 8. Закона о пос-
тупку пред Уставним судом Федерац-
ије Босне и Херцеговине у вези са чла-
ном 8. Пословника Уставног суда Фед-
ерације Босне и Херцеговине, актом 
овог суда број: У-3/20 од 23.01.2020. го-
дине који је запримљен истог дана, за-
тражено је од Скупштине Кантона Са-
рајево-н/р секретара, достављање дод-
атних података у виду свих поднесака 
и аката, укључујући и записнике и зв-
аничну кореспонденцију везано за рад 
и поступање руководства, колегија и 
клубова народа у Скупштини Кантона 
Сарајево,  у вези са процедуром избора 
руководства, као и записника, било да 
су одржане или прекинуте, са сједни-
ца Скупштине Кантона Сарајево у пе-
риоду од 30 дана прије запримања За-
хтјева. Уставни суд Федерације је уз 
наведени акт доставио и копију Захтјева. 
 

Поднеском број: 15-04-2395/20 
од 29.01.2020.године је из Службе за ск-
упштинске послове Кантона Сарајево 
достављено да не располажу другом  
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документацијом осим оном која је и 
наведена у Захтјеву. Такође је објашњ-
ено да је у записнику са састанка пред-
сједавајућег и замјеника предсједавају-
ћег Скупштине Кантона Сарајево у за-
глављу грешком наведен датум 26.12. 
2019. године умјесто 27.12.2019. године, 
о чему су доставили одговарајући док-
аз. 
 

4. Релевантно право 
 
А. Устав Федерације Босне и Херце- 
      говине 
 

Члан IV.Б.3.7.д.(III) 
 

Осим ако овим уставом није 
другачије утврђено: 
 

д) Замјеници Премијера су надлежни  
     за: 
 

     (III) одлучивање да ли ће се затраж- 
             ити мишљење Уставног суда; 
 
Члан V.2.7. ст. 1., 2., 3., 4. и 5. у вези са 

Амандманом LXVII и Амандманом 
LXXIX на Устав Федерације Босне и 
Херцеговине 
 
(1) Сваки законодавни орган кантона 

доноси већином гласова свој посло-
вник. 

(2) Клуб делегата конститутивног нар-
ода формира се уз услов да постоји 
најмање један делегат тог консти-
тутивног народа у законодавном 
органу кантона. 

(3) Сваки клуб делегата предлаже јед-
ног кандидата из реда својих члан-
ова за избор на мјесто предсједава-
јућег или замјеника предсједавајућ-
ег, које потврђује законодавни орг-
ан кантона. 
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(4) Законодавни орган кантона потвр-
ђује кандидате у складу са својим 
пословником. Ако један конститу-
тивни народ није заступљен у зако-
нодавном органу, једно од мјеста 
замјеника предсједавајућег остаје 
упражњено. 

(5) Три кандидата која потврди скуп-
штина кантона одлучују између се-
бе ко ће бити предсједавајући. 

 
 

Б. Закон о поступку пред Уставним 
судом Федерације Босне и 

Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 

бр.: 6/95 и 37/03) 
 

Члан 8. 
 

Уставни суд може тражити од 
других судова и државних органа, као 
и носилаца јавних и других друштвен-
их функција потребне податке и обав-
јештења од значаја за вођење поступка. 
 

Члан 13. 
 

Уставни суд одлучује у грани-
цама захтјева који су истакнути у пос-
тупку. 
 
 

B. Пословник Уставног суда 
Федерације Босне и Херцеговине 

(„Службене новине Федерације БиХ“, 
бр.: 40/10 и 18/16) 

 
Члан 3. 

Хитни поступци 
 

О свим поднесцима који се одн-
осе на вођење поступка упознају се пр-
едсједник и судије Суда. 
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Суд може на приједлог предсје-
дника Суда или судије извјестиоца од-
редити да се, с обзиром на значај пита-
ња, у одређеним предметима хитно 
поступа. 
 

Члан 8. став 1. 
Прибављање података  

и обавјештења од значаја  
за вођење поступка 

 
 Судија који је одређен за извјес-
тиоца у предмету, одлучује да ли ће се 
од другог суда или државног тијела, 
односно носиоца јавне и друге друш-
твене функције затражити податке и 
обавјештења од значаја за вођење пос-
тупка. 
 
 

Члан 42. став 1. тачка 3. 
Рјешење о обустави поступка 

 
 Суд ће донијети рјешење којим 
обуставља поступак када је у току пос-
тупка: 
 

3. Подносилац повукао захтјев. 
 
Одлука о измјенама и допунама По-
словника Уставног суда Федерације 
Босне и Херцеговине 
 

Члан 5. 
 
 У члану 42. додаје се став 2. који 
гласи:  
 „О прихватању повлачења зах-
тјева из става 1. тачке 3 овог члана од-
лучит ће Суд водећи се јавним инте-
ресом рјешавања предмета у уставно-
судском поступку узимајући у обзир 
разлоге подносиоца“. 
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Г. Устав Кантона Сарајево 
(„Службене новине Кантона 

Сарајево“, бр.: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 
14/00, 4/01, 28/04, 6/13 и 31/17) 

 
Члан 19. 

Начин рада Скупштине 
 

Скупштина бира предсједавају-
ћег и два његова замјеника из реда иза-
браних посланика. 

Скупштина засједа јавно, изузев 
у случајевима када је то предвиђено 
њеним пословником. Извјештај о засје-
дањима и донесеним одлукама се обја-
вљују у средствима јавног информиса-
ња. 

Начин рада Скупштине ближе 
се уређује пословником. 
 

Амандман IV 
 
 Иза члана 18. додаје се нови чл-
ан 18а. који гласи: 
 
„Предсједавајући и замјеник предсј-
едавајућег  
 
 Скупштина бира предсједавају-
ћег и његовог замјеника из реда иза-
браних посланика. Предсједавајући и 
његов замјеник неће бити изабрани из 
истог конститутивног народа“.  
 У члану 19. став 1. став се бри-
ше. 
 

Амандман XXI 
 

У члану 18. тачка ц) се брише. 
Тачка е) мијења се и гласи: 
„е) потврђује Владу Кантона“; 
Тачка г) брише се. 
Тачка ф) брише се. 
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Амандман XXII 
 
 Поднаслов и члан 18а. мијењају 
се и гласе и додаје се члан 18б): 
 „Предсједавајући и замјеници 
предсједавајућег Скупштине 
 

Члан 18а. 
 
 Сваки клуб делагата конститут-
ивних народа предлаже једног канди-
дата из реда својих чланова за избор 
на мјесто предсједавајућег или замје-
ника предсједавајућег Скупштине. 
 Кандидате за избор на мјесто 
предсједавајућег или замјеника пред-
сједавајућег Скупштине потврђује Ск-
упштина, у складу са својим пословни-
ком. 
 Ако један конститутивни народ 
није заступљен у Скупштини, једно од 
мјеста замјеника предсједавајућег оста-
је упражњено. 
 Три кандидата које потврди Ск-
упштина одлучују између себе ко ће 
бити предсједавајући Скупштине. 
 

Члан 18б. 
  
 Надлежности предсједавајућег 
Скупштине: 
 

- представља и заступа Скупшт-
ину у земљи и иностранству 

- именује кандидата за премијера 
Кантона“. 

 
Амандман XXIII 

 
 У члану 19. став 2. мијења се и 
гласи: 
 „Скупштина доноси пословник 
већином гласова посланика“. 
 Иза става 2. додаје се став 3., ко-
ји гласи: 
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 „Пословником се ближе утврђ-
ује начин рада Скупштине, начин по-
тврђивања кандидата за избор на мј-
есто предсједавајућег или замјеника 
предсједавајућег Скупштине и друга 
питања од значаја за рад Скупштине“. 
 

Амандман XLV 
 
 У члану 18а. додаје се нови став 
1., који гласи: 
 „Скупштина има предсједавају-
ћег и три замјеника предсједавајућег, 
који се бирају из реда конститутивних 
народа и Осталих“. 
 Досадашњи ст. 1. до 4. постају 
ст. 2. до 5. 
 У новом ставу 2. ријечи: „конс-
титутивних народа предлаже“ замјењ-
ују се ријечима: „конститутивних на-
рода и Осталих предлажу по“. 
 У новом ставу 4. иза ријечи: 
„конститутивни народ“ додају се рије-
чи: „и Остали“. 
 У новом ставу 5. ријеч „Три“ за-
мјењује се ријечју „Четири“. 
 

Амандман XLVI 
 
 У члану 19. став 3. брише се. 
 Образложење 
 Овим амандманом мијења се 
члан 19. Устава Кантона Сарајево, који 
је претходно мијењан Амандманом 
XXIII на Устав Кантона Сарајево. 
 Став 3. члана 19. није брисан 
приликом претходних амандманских 
измјена става 2. овог члана, мада се ра-
ди о понављању рјешења прописаних 
ставом 2. тог члана. 
 

Амандман XLVII 
 
 У члану 21а. став 1. ријечи: „ст- 
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ав 4.“ замјењују се ријечима: „Ст. 4. и 
6.“. 
 у ст. 2. и 4. иза ријечи: „консти-
тутивних народа“ додају се ријечи: „и 
клуба Осталих“. 
 

Амандман XLVIII 
 
 У члану 21б. став 1., у првом и 
задњем реду, као и у ставу 2. иза рије-
чи: „конститутивних народа“ додају се 
ријечи: „и клуба Осталих“. 
 

Амандман XLIX 
 
 Иза члана 30. додаје се члан 
30б., који гласи: 
 „Расподјела функција 
 

„Члан 30б. 
 
 Предсједавајући Скупштине и 
премијер Кантона не могу бити из ис-
тог конститутивног народа односно из 
реда Осталих“. 
 
 

Д. Пословник Скупштине  
Кантона Сарајево – други нови 

пречишћени текст 
(„Службене новине Кантона 

Сарајево“, бр.: 41/12, 15/13, 47/13, 
47/15 и 48/16) 

 
 
Клубови народа 
 

Члан 9. 
 
 Након давања и потписивања 
свечане изјаве, у Скупштини се осни-
вају три клуба посланика/заступника 
конститутивних народа (у даљем тек-
сту: клубови народа). 
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 Клубови народа су: 
 

- Клуб Бошњака; 
- Клуб Хрвата и 
- Клуб Срба. 

 
Ако у Скупштини нема изаб-

раних представника неког од консти-
тутивних народа, клуб тог народа не-
ће бити основан. 

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

Пословником о раду клубова 
народа сваки ће клуб уредити начин 
свог рада. 
 

Члан 10. 
 
 Сваки клуб народа бира и пре-
длаже међу својим члановима једног 
кандидата за мјесто предсједавајућег 
или замјеника предсједавајућег Скуп-
штине. 
 Скупштина гласањем потврђује 
избор кандидата, и то натполовичном 
већином од укупног броја изабраних 
посланика/заступника у Скупштини. 
 Три кандидата чији је избор по-
тврдила Скупштина између себе одлу-
чују ко ће бити предсједавајући Скуп-
штине и одлуку саопштавају Скупшт-
ини. 
 Ако у Скупштини нема послан-
ика/заступника, односно клуба неког 
од конститутивних народа, мјесто зам-
јеника предсједавајућег Скупштине из 
тог конститутивног народа остаје упр-
ажњено. 
 

Члан 11. 
 
 Предсједавајући и његови замје- 
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ници имају право у свако доба дати ос-
тавку на мјесто предсједавајућег, одно-
сно замјеника предсједавајућег Скупш-
тине. 
 
 
Предсједавајући Скупштине 
 

Члан 12. 
 

Предсједавајући Скупштине 
има право и дужност да: 
 

- Представља Скупштину у зем-
љи и иностранству; 

- Именује кандидата за премије-
ра Кантона; 

- Учествује у припремама, сазива 
и води сједнице Скупштине; 

- Учествује у припремама, сазива 
и води сједнице Колегија; 

- Иницира стављање на дневни 
ред сједница Скупштине, Коле-
гија и радних тијела из надлеж-
ности Скупштине; 

- Осигурава поштивање принци-
па и одредби Пословника, стал-
них радних тијела Скупштине 
и Колегија; 

- Осигурава реализовање права и 
дужности клубова народа и кл-
убова политичких странака то-
ком припреме и одржавања сје-
дница Скупштине и Колегија; 

- Осигурава реализовање права и 
дужности 
посланика/заступника у прип-
реми сједница Скупштине и 
Колегија, као и током сједница; 

- Води сједнице у складу са при-
нципима демократског парла-
ментаризма и одредбама Посл-
овника; 

- Потписује акта усвојена од Ску-
пштине. 
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Члан 13. 
 
 Предсједавајући Скупштине у 
обављању својих дужности обавља ре-
довне консултације са својим замјени-
цима. 
 

Члан 14. 
 
 Замјеници предсједавајућег су-
дјелују у раду Колегија Скупштине и 
замјењују предсједавајућег у случају 
његове одсутности или спријечености. 
 Замјеници предсједавајућег ће 
се договорити о поретку, односно ред-
ослиједу замјењивања. 
 Током сједнице Скупштине пр-
едсједавајући може једном од замјени-
ка предсједавајућег препустити вође-
ње сједнице или дијела сједнице. 
 
 

Ђ.  Одлука о измјенама и допунама 
Пословника Скупштине Кантона 

Сарајево 
 

(„Службене новине Кантона 
Сарајево“, број: 15/13) 

 
Члан 1. 

 
 У пословнику Скупштине Кан-
тона Сарајево („Службене новине Кан-
тона Сарајево“ – Други нови пречиш-
ћени текст, број: 41/12) члан 9. мијења 
се и гласи: 
 

 „Након давања и потписивања 
свечане изјаве у Скупштини се оснива-
ју четири клуба посланика/заступни-
ка конститутивних народа и Осталих 
(у даљем тексту: клубови народа и Ос-
талих). 
 Клубови народа и осталих су: 
 

- Клуб Бошњака; 
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- Клуб Хрвата; 
- Клуб Срба и 
- Клуб Осталих 

 
Ако у Скупштини нема изабра-

них представника неког од конститу-
тивних народа или Осталих, клуб тог 
народа неће бити основан. 

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

Пословником о раду клубова 
народа и Осталих сваки ће клуб уре-
дити начин свог рада. 
 

Члан 2. 
 

У члану 10. у ставу 1. иза ријечи 
„Сваки клуб народа“ додају се ријечи 
„и Осталих“. 

У ставу 3. умјесто ријечи: „три“ 
треба да стоји ријеч: „четири“. 

У ставу 4. у другом реду иза ри-
јечи „конститутивних народа“ додају 
се ријечи „или Осталих“., 
 

Члан 3. 
 

Иза члана 10. додаје се члан 10 
а. који гласи: 
 

 „Ако клубови народа и Осталих 
приликом предлагања кандидата за 
предсједавајућег или замјеника пред-
сједавајућег Скупштине не могу пред-
ложити кандидата због истог броја гл-
асова, избор ће се извршити жријеба-
њем, и то између кандидата који имају 
исти број гласова“. 
 
 

5. Пракса Уставног суда 
Федерације 

 
Одлуке број: У-30/19 од 24.09.  
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2019.године („Службене новине Феде-
рације БиХ“, број: 73/19) и У-29/15 од 
17.02.2016. године („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 20/16). 
 
 

6. Одлучивање о повлачењу 
Захтјева за давање Мишљења 

 
Поднеском број: 02/002-1/20 од 

06.02.2020. године подносилац захтјева 
је поднио Захтјев за повлачење Захтје-
ва за давање мишљења Уставног суда 
Федерације Босне и Херцеговине (у да-
љем тексту: Захтјев за повлачење Захтј-
ева), наводећи као разлог да је објавом 
Одлуке о избору предсједавајућег Ску-
пштине Кантона Сарајево („Службене 
новине Кантона Сарајево“, број: 4/20) 
која је донесена 05.02.2020. године пре-
стала да важи Одлука о избору пред-
сједавајуће.  

 
Уставни суд Федерације је разм-

отрио предметни Захтјев за повлачење 
Захтјева, као претходно питање, те од-
лучио да исти није прихватљив има-
јући у виду да је утврдио да постоји из-
разит јавни интерес за давање Мишље-
ња, које је само по себи специфичан 
поступак у оквиру прописаних надле-
жности Уставног суда Федерације, ра-
ди разјашњавања, за убудуће, питања 
уставног поступања приликом форми-
рања руководства како Скупштине Ка-
нтона Сарајево, тако и законодавних 
тијела других кантона у Федерацији 
Босне и Херцеговине, у ситуацијама 
када из било којег разлога (подношењ-
ем оставке или пак, због „више силе“), 
одређено лице више не може обавља-
ти функцију предсједавајућег или зам-
јеника предсједавајућег, односно чла-
на руководства Скупштине. 
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7. Чињенично стање и став 
Уставног суда Федерације 

 
Уставни суд Федерације нагла-

шава да је у претходном поступку зак-
ључио да се Захтјевом покрећу веома 
озбиљна питања уставности рада јед-
ног кантоналног законодавног тијела, 
везано за конкретну правну ситуацију 
доношења Одлуке о избору предсједа-
вајуће, те утврдио да је у питању пред-
мет хитног карактера.  
 

Истовремено, Уставни суд Фед-
ерације подсјећа на релевантну устав-
но-судску праксу овог суда при чему је 
јасно дефинисан специфичан однос 
пословника тијела и органа власти Фе-
дерације Босне и Херцеговине и у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине. Евен-
туално кршење пословничких одред-
би представља и кршење Устава Феде-
рације Босне и Херцеговине. Подсјећа-
мо да је конкретно за Кантон Сарајево 
у Мишљењу овог суда у предмету бр-
ој:У-30/19 јасно подцртан однос Пос-
ловника и Устава Федерације Босне и 
Херцеговине, све то везано за давање 
Аутентичног тумачења поводом члана 
138. став 7. Закона о високом образова-
њу. Начелно је овај однос у цијелости 
већ претходно разјашњен у Пресуди 
овог суда број:У-29/15 од 17.02.2016. го-
дине. 

У конкретном предмету, имају-
ћи у виду законску одредбу члана 13. 
Закона о поступку пред Уставним су-
дом Федерације Босне и Херцеговине 
која прописује поступање Уставног су-
да Федерације у оквирима постављен-
ог Захтјева, утврђени став и Мишљење 
овог суда се односи искључиво на пит-
ање конкретне Одлуке о избору пред-
сједавајуће. Наиме, ноторна је чиње- 
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ница да су у протеклом периоду дец-
ембар 2019. / јануар 2020. године, у ок-
виру Скупштине Кантона Сарајево, 
покретана различита питања, радње и 
акти везани и за избор руководства у 
Скупштини Кантона Сарајево, који 
нису и не могу бити у фокусу размат-
рања у овом уставно-судском предме-
ту, те се утврђени став и Мишљење од-
носе на конкретну специфичну устав-
но-правну ситуацију, а релевантно је 
за утврђивање уставног поступања у 
случајевима када долази до персонал-
них промјена у руководству Скупшти-
не Кантона Сарајево. 
 

Из достављених доказа у спису, 
који су као такви потврђени и од ст-
ране Службе за скупштинске послове 
Кантона Сарајево, а релевантни за до-
ношење уставно-судске одлуке, могу 
се утврдити сљедеће чињенице: 
 

- На конституирајућој сједници 
Скупштине Кантона Сарајево, 
одлукама од 28.11.2018. године 
потврђено је руководство Скуп-
штине Кантона Сарајево на на-
чин да је Скупштина Кантона 
Сарајево донијела Одлуку о по-
тврђивању кандидата за избор 
предсједавајућег или замјеника 
предсједавајућег Скупштине 
Кантона Сарајево из реда бош-
њачког, српског и хрватског ко-
нститутивног народа и из реда 
Осталих. Том приликом је изаб-
ран и предсједавајући Скупш-
тине Кантона Сарајево Елмед-
ин Конаковић, те за замјенике 
предсједавајућег Скупштине тог 
кантона Вибор Ханџић, Даније-
ла Кристић и Смиљана Витеш-
кић; 
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- Из Записника са састанка пред-
сједавајућег и замјеника предсј-
едавајућег Скупштине Кантона 
Сарајево, одржаног 27.12.2019. 
године у кабинету предсједава-
јућег са почетком у 10,30 часова 
број: 01-05-44732/19, у којем је 
очигледно техничком грешком 
наведен у заглављу датум 26.12. 
2019. године, утврђено је да су 
састанку присуствовали Елмед-
ин Конаковић као предсједава-
јући Скупштине Кантона Сара-
јево, те замјеници предсједавај-
ућег те скупштине Данијела Кр-
истић и Вибор Ханџић, док је 
замјеница предсједавајућег См-
иљана Витешкић била одсутна. 
Надаље је видљиво да је на сам-
ом почетку састанка предсједа-
вајући Елмедин Конаковић оба-
вијестио присутне да: „Из личн-
их разлога не жели више обав-
љати функцију предсједавајућ-
ег“. Позивајући се на члан 10. 
став 4. Пословника затражио је 
да изабрани кандидати између 
себе одлуче ко ће бити предсје-
давајући и предложио да по ре-
дослиједу замјене то буде Виб-
ор Ханџић, на шта је именова-
ни истакао да не може бити пр-
едсједавајући, имајући у виду 
одредбу Устава Кантона Сара-
јево која прописује да предсјед-
авајући Скупштине и Премијер 
Кантона не могу бити из истог 
конститутивног народа однос-
но из реда Осталих, а што је ов-
дје случај. Након тога су прису-
тни једногласно за предсједава-
јућу Скупштине изабрали Дан-
ијелу Кристић, те договорили 
даљи поредак замјеника и то:  
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Вибор Ханџић, Елмедин Кона-
ковић, Смиљана Витешкић. У 
доношењу наведене одлуке су 
учествовали и, исту према Зап-
иснику са састанка од 27.12.2019. 
године, потписали, Данијела Кр-
истић у својству предсједавајуће 
Скупштине и Вибор Ханџић и 
Елмедин Конаковић у својству 
замјеника предсједавајуће. Нал-
ожено је секретару Скупштине 
тог кантона да о овој одлуци 
обавијести посланике; 

- Актом Скупштине Кантона Са-
рајево – предсједавајући број: 
01-05-44732-1/19 од 27.12.2019. 
године који је упућен свим пос-
ланицима Скупштине Кантона 
Сарајево у виду обавијести, са 
потписом „предсједавајућа Ску-
пштине Кантона Сарајево Да-
нијела Кристић“, путем и-мејла 
су посланици обавијештени да: 
„У складу са чланом 10. Посло-
вника Скупштине Кантона Са-
рајево, обавјештавамо Вас да од 
данас Скупштином Кантона 
Сарајево предсједава г-ђа Дани-
јела Кристић, те да је први доп-
редсједавајући госп. Вибор Хан-
џић, други госп. Елмедин Кона-
ковић и трећи замјеник предсје-
давајућег г-ђа Смиљана Витеш-
кић“. Уз наведену обавијест до-
стављена је Одлука о избору 
предсједавајуће; 

- Из додатне документације у сп-
ису је видљиво да је Клуб Бош-
њака још 18.12.2019. године зак-
азао сједницу тог клуба за 27. 
12.2019. године са приједлогом 
дневног реда Разматрање при-
једлога посланика тог клуба за 
смјену и избор предсједавајућег  
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или замјеника предсједавајућег 
Скупштине Кантона Сарајево, 
што је захтијевано од стране тог 
клуба поднеском од 17.12.2019. 
године. Надаље, да је тај клуб 
на сједници одржаној истог 
дана донио Одлуку број: 01-05-
43953/19 да предлаже Мирзу 
Челика као кандидата за мјесто 
предсједавајућег односно замје-
ника предсједавајућег Скупшт-
ине Кантона Сарајево, умјесто 
досадашњег кандидата Елмеди-
на Конаковића, те да се наведе-
на одлука заједно са Приједлог-
ом одлуке о измјени Одлуке о 
потврђивању кандидата доста-
ви Скупштини ради потврђива-
ња у складу са чланом 10. став 
2. Пословника. 

 
Остала достављена документа, 

по мишљењу Уставног суда Федера-
ције, нису кључна, па ни релевантна за 
утврђивање Мишљења овог суда пово-
дом Одлуке о избору предсједавајуће. 

Утврђене чињенице у цијелос-
ти су довољне да би овај суд могао не-
двосмислено да утврди Мишљење у 
овом уставно-судском предмету, уз де-
таљну анализу како уставних одредби, 
тако и релевантних одредби Послов-
ника, те осим што се односи на конк-
ретну Одлуку о избору предсједавају-
ће, релевантно је за све евентуалне си-
туације када из било којег разлога до-
лази до персоналних промјена у ру-
ководству Скупштине тог кантона, али 
и било којег другог кантона у Федера-
цији Босне и Херцеговине. 
 Послије сваког изборног циклу-
са у законодавном тијелу кантона се 
приступа конституисању његових орг-
ана, конкретно у овом случају руково- 
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дства Скупштине Кантона Сарајево. 
Наведено је учињено 2018. године, кој-
ом приликом су потврђени на сједни-
ци Скупштине Кантона Сарајево, од 
стране клубова, предложени кандида-
ти за руководство, након чега је слије-
дио између сада изабраних чланова 
руководства (то више нису кандидати 
него потврђени чланови руководства), 
избор предсједавајућег, тада Елмедина 
Конаковића и замјеника предсједава-
јућег. 
 До промјене у персоналном сас-
таву руководства долази на сједници 
руководства од 27.12.2019. године, када 
предсједавајући Елмедин Конаковић 
истиче да не жели више да буде у ста-
тусу предсједавајућег.  
 Према члану 11. Пословника, 
предсједавајући и његови замјеници 
имају право у свако доба дати оставку 
на мјесто предсједавајућег, односно за-
мјеника предсједавајућег Скупштине. 
Тим чином им престаје својство чла-
нова руководства Скупштине. Право 
предсједавајућег је, осим подношења 
оставке у свако доба, да у обављању св-
ојих дужности које су прописане члан-
ом 12. Пословника обавља редовне ко-
нсултације са својим замјеницима, те 
да током сједнице Скупштине у скла-
ду са чланом 14. став 3. Пословника 
може једном од замјеника предсједава-
јућег препустити вођење сједнице или 
дијела сједнице. Замјеници предсједа-
вајућег пак, у складу са чланом 14. ст. 
1. и 2. Пословника судјелују у раду Ко-
легија Скупштине и замјењују пред-
сједавајућег у случају његове одсутнос-
ти или спријечености, те се договарају 
о поретку, односно редослиједу замје-
њивања.  
 У складу са чланом 10. Послов-
ника кандидати чији је избор потвр- 
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дила Скупштина (конкретно је то било 
након изборног циклуса у 2018. годи-
ни), између себе одлучују ко ће бити 
предсједавајући Скупштине и одлуку 
саопштавају Скупштини. Након запис-
нички констатоване изјаве изабраног 
предсједавајућег Елмедина Конакови-
ћа да не жели више бити предсједава-
јући, имајући у виду Пословником ут-
врђена права и обавезе руководства, те 
могућности на страни предсједавајућ-
ег да га у његовој одсутности замјењује 
један од замјеника, односно да овласти 
једног од замјеника да предсједава у 
цијелости или у појединим дијеловима 
на сједници Скупштине Кантона Са-
рајево, не постоји уставна могућност 
самосталног „ротирања“ са позиције 
предсједавајућег на позицију „замјени-
ка предсједавајућег“, што је у конкре-
тном случају учињено у Одлуци о из-
бору предсједавајуће. Оваква изјава се 
може и има сматрати оставком на поз-
ицију предсједавајућег на коју у свако 
доба имају право чланови руководст-
ва. То подразумијева да се за у конкре-
тном случају сада непопуњену позиц-
ију у руководству, одговарајући клуб 
конститутивних народа или Осталих 
има договорити и изгласати другог ка-
ндидата за члана руководства Скупшт-
ине (предсједавајућег или замјеника 
предсједавајућег). Кандидат треба да 
буде потврђен од стране Скупштине 
Кантона Сарајево. Моментом потврде 
од стране Скупштине Кантона Сараје-
во то лице постаје члан руководства 
Скупштине тог кантона, те се у случају 
оставке предсједавајућег, што се има 
као такво третирати у конкретном слу-
чају, чланови руководства Скупштине 
Кантона Сарајево у складу са одредб-
ом члана 10. став 2. Пословника догов-
арају ко ће бити предсједавајући и о  
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томе обавјештавају Скупштину. У томе 
су ограничени искључиво и само уста-
вном одредбом која прописује да пред-
сједавајући Скупштине и Премијер не 
могу бити из реда истог конститутив-
ног народа или реда Осталих, те њих-
ова одлука у том правцу не захтијева 
никакву даљу потврду. 
 Дакле, у конкретном случају 
Одлука о избору предсједавајуће је до-
несена супротно одредбама Пословни-
ка, а тиме и Устава Федерације Босне и 
Херцеговине, што се основано наводи 
у Захтјеву. Наиме, у избору је и надаље 
учествовало лице које је de facto, а по 
ставу овог суда и de iure, поднијело ос-
тавку на позицију предсједавајућег, те 
није нити могло даље учествовати у 
овом избору као члан руководства Ск-
упштине тог кантона. Такође, уставне 
одредбе као и Пословник јасно пропи-
сују да сви чланови руководства учест-
вују у поступку избора о томе ко ће 
бити предсједавајући. У конкретном 
случају је непознато из којих разлога је 
била одсутна замјеница предсједавају-
ћег Смиљана Витешкић. Чак и без обз-
ира на то, Одлука о избору предсједа-
вајућег донесена је само од стране два 
потврђена лица (замјеници предсједа-
вајућег Вибор Ханџић и Данијела Кри-
стић), јер у њеном доношењу није мог-
ло учествовати лице које више није чл-
ан руководства, а то је бивши предсје-
давајући Елмедин Конаковић. 
 Ово је уставно-правна ситуаци-
ја (подношење оставке или немогућно-
ст обављања функције у руководству 
из неких других разлога – више силе), 
када након конституисања руководст-
ва Скупштине послије изборног цик-
луса може доћи до измјена у персонал-
ном саставу руководства и измјене на 
мјесту предсједавајућег или замјеника  
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предсједавајућег. У овом мишљењу Ус-
тавни суд Федерације је у цијелости 
објаснио и утврдио како се то врши на 
уставан начин, а имајући у виду прав-
не посљедице Мишљења, став овог суда 
је релевантан и обавезујући за све евен-
туалне будуће сличне правне ситуаци-
је у законодавним тијелима кантона у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
 Мишљење објавити у „Службе-
ним новинама Федерације БиХ“ и сл-
ужбеним гласилима кантона у Феде-
рацији Босне и Херцеговине. 
 
           Ово мишљење Уставни суд Фед-
ерације донио је једногласно у саставу: 
Александра Мартиновић, предсједни-
ца Суда, Весна Будимир, Мирјана Чу-
чковић, проф. др Един Муминовић и 
др сц. Ката Сењак, судије Суда. 
 
Број:У-3/20       П р е д с ј е д н и ц а 
11.02.2020.г.   Уставног суда Федерације  
С а р а ј е в о           Босне и Херцеговине 
                              Александра Мартиновић,с.р. 
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 На основу чланова 109. и 111. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 3/18 и 6/19), Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 10. редовној  сједници, одржа-
ној  25. фебруара 2020.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке  
о утврђивању јавног интереса  

за успостављање полигона  
за уништавање експлозивних 

средстава, број: 01-44-549/18  
од 31.08.2018. године 
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Члан 1. 
 
         Овом се Одлуком ставља ван сн-
аге Одлука о утврђивању јавног инте-
реса за успоставу полигона за уништа-
вање експлозивних средстава, број: 01-
44-549/18 од 31.08.2018. године, на шу-
мском земљишту у власништву држа-
ве, на катастарским честицама означе-
ним као к.ч. 3121 звана Свињачка ра-
ван, КО Берич у површини од 7468 м2 
и к.ч. звана Чалмица, КО Иловача у 
површини од 2417 м2 што укупно изн-
оси 9885 м2. 
   

Члан 2. 
 

Задужује се Министарство за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде да, у складу са важећим за-
конским и подзаконским прописима, 
покрене процедуре на изналажењу др-
уге локације потребне за уништење 
експлозивних средства.  
 

Члан 3. 
 
         Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у “Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”. Ступањем на снагу ове Одлу-
ке престаје да важи Одлука о утврђив-
ању јавног интереса за успоставу пол-
игона за уништавање експлозивних ср-
едстава, број:01-44-549/18 од 31.08.2018. 
године. 
 
Број:01-40-135/20        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
25.02.2020.године         С К У П Ш Т И Н Е 
      Г о р а ж д е                 Едита Велић,с.р. 
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     На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде (“Службене нов- 
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ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и чла-
нова 109. и 111. Пословника Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:3/18 
и 6/19), Скупштина Босанско-подрињ-
ског  кантона Горажде, на 10. редовној  
сједници, одржаној 25. фебруара 2020. 
године, д о н о с и: 
 
 

О   Д   Л  У  К  У 
О ПОТВРЂИВАЊУ РЈЕШЕЊА 

ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ О ИМЕНОВАЊУ  

КАНТОНАЛНОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

  
 Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде потврђује Рјеше-
ње премијера Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број: 02-34-351/19 од 
09.12.2019. године о именовању ДЕЛА-
ХМЕТ МЕНСУРА за кантоналног пра-
вобраниоца Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

Члан 2. 
  

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се обј-
ави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-30-137/20        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
25.02.2020.године         С К У П Ш Т И Н Е 
      Г о р а ж д е                 Едита Велић,с.р. 
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  На основу члана 12. став 3. Зак- 
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она о министарским, владиним и дру- 
гим именовањима Федерације Босне и 
Херцеговине  („Службене новине Фед-
ерације Босне и Херцеговине“, број: 
12/03, 34/03, 65/13) и члана 23. Закона 
о правобранилаштву Босанско-подри-
њског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, бр. 1/06, 14/08, 11/10, 7/14,), 
премијер Босанско-подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КАНТОНАЛНОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА 
 

Члан 1. 
 

 Менсур Делахмет, дипломира-
ни правник из Горажда, се именује за 
кантоналног правобраниоца Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 2. 
 

 Кантонални правобранилац Бос-
анко-подрињског кантона Горажде им-
енује се на период од четири (4) године. 
 

Члан 3. 
 

 Права и обавезе именованом 
почињу тећи даном потврђивања од 
стране Скупштине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 

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

Број:02-34-351/19                  П Р ЕМ И Ј Е Р 
09.12.2019.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и чла-
нова 109. и 111. Пословника  Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:3/18 
и 6/19), Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 10. редовној 
сједници, одржаној  25. фебруара 2020. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 

Управног одбора ЈЗУ Кантонална 
болница Горажде о укњижби 

имовине, број: 01/5721/19  
од 19.12.2019.године 

 
Члан 1. 

 
 Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде даје сагласност 
на Одлуку Управног одбора ЈЗУ Кан-
тонална болница Горажде о укњижби 
имовине, број:01/5721/19 од 19.12.2019. 
године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, ЈЗУ Кантонална болница 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, свако у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 
Број:01-33-139/20        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
25.02.2020.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е                 Едита Велић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута ЈЗУ 
Кантоналана болница Горажде и чла-
на 7. Правилника о раду Управног од-
бора ЈЗУ Кантонална болница Гораж-
де, Управни одбор ЈЗУ Кантоналана 
болница Горажде, на својој 2. редовној 
сједници, одржаној 19.12.2019. године, 
доноси с љ е д е ћ у: 
 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 

Управни одбор ЈЗУ Кантонална 
болница Горажде доноси Одлуку о 
смањењу основног капитала и да се 
изврши укњижба имовине у износу  
4.110.574,63 КМ. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

С обзиром на тода се по Одлу-
ци број: 01-1000/19 од 27.02.2019. годи-
не, након књижења покрића дијела 
акумулираног губитка у износу од 
89.548,20 КМ, вриједност капитала сма-
њила за тај износ и након тога износи 
4.110.574,63 КМ, то је потребно исти ус-
агласити са актом у судској регистра-
цији. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења, односно давањем сагласно- 
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сти Скупштине Босанско-подрињског 
кантона  Горажде. 
  
Број:01/5721/19                  Предсједник 
19.12.2019.године          Управног одбора 
    Г о р а ж д е            Осман Субашић,с.р. 
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      На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. став (1) тачка б), а у вези са 
чланом 16. тачка ц) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и 
5/03) те на основу члана 46. став (3) За-
кона о просторном уређењу и грађењу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 7/13 - 
пречишћени текст, број: 16/13) и члан-
ова 109. и 111. Пословника Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 3/18 и 
6/19), Скупштина Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 10. редовној  
сједници, одржаној  25. фебруара 2020. 
године д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке 

провођењу Просторног плана  
за подручје Босанско-подрињског 

кантона Горажде за период  
од 20 година 

 
Члан 1. 

 
            У члану 10. Одлуке о провођењу 
Просторног плана за подручје Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за пе-
риод од 20 година (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де” број: 6/16 и 5/17 – исправка) додаје 
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се алинеја ф) која гласи: 
 

„ф) У року од 3 (три) године 
Министарство ће успоставити и разви-
ти јединствени информациони систем 
у области просторног планирања и 
уређења кантона (ГИС), у сврху план-
ирања, уређења и заштите простора, 
за кантонална министарства и једини-
це локалне самоуправе у  саставу Кан-
тона.“ 
 

Члан 2. 
 

У члану 47. додаје се став 2 који 
гласи: 
 

„Уколико је земљиште у Прос-
торном плану прдвиђено по намјени 
као шумско земљиште, а исто се према 
подацима катастарских операта једи-
ница локалне самоуправе води као по-
љопривредно земљиште, оно ће се у 
свему даље користити као пољоприв-
редно земљиште, у смислу вредновања 
и даљег законског поступања.“ 
  

Члан 3. 
 

Члан 48. се мијења и гласи: 
 

„Изузетно од одредаба члана 
47, изван граница урбаног подручја, 
грађевинских земљишта ван урбаних 
подручја, производно-пословних зона, 
викенд-зоне, туристичких зона, зона 
специјалне намјене, депонија отпада и 
зона соларних електрана може се ако 
Просторним планом није предвиђено, 
одобрити грађење које, с обзиром на 
своје особености, заузима подручје из-
ван претходно наведених подручја, и 
то:  

 

a) објекти инфраструктурних сис- 
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тема (саобраћајни, енергетски, 
водопривредни, телекомуника-
циони и др.),  

      б)   здравствене, рекреационе и спо- 
             ртске грађевине,  
      ц)   грађевине за потребе одбране и  
             оружаних снага,  
      д)   стамбени и привредни објекти  

регистрованих обртника и сам-
осталних пољопривредних про-
извођача  или правних лица ко-
ја у судском регистру имају уп-
исану пољопривредну дјелатн-
ост који ће се користити за  по-
требе пољопривреде или сеос-
ког туризма, 

      е)    истраживање и искориштавање  
простора природних извора и 
ресурса, енергетских и минера-
лних сировина, вода, шумског и 
пољопривредног земљишта и др.,  

      ф)   комуналне грађевине (гробља,  
              спомен-обиљежја и сл.), 
       г)   објеката за примарну пољопри-   

вредну прераду и производне 
погоне ради запошљавања рур-
алног становништва. 

 
На пољопривредном земљишту 

ван урбаних подручја, које графичким 
дијелом Просторног плана није пред-
виђено за градњу, а које се налази у 
близини насељеног мјеста у коме већ 
постоје грађевинска земљишта и изг-
рађени објекти, може се, на основу об-
разложеног мишљења органа надлеж-
ног за грађење на чијој територији се 
налази предметна парцела, извршити 
промјену намјене из пољопривредног 
у грађевинско земљиште и дозволити 
градња објеката уколико се ради о по-
љопривредном земљишту 5., 6., 7. и 8. 
бонитетне категорије. Бонитетне кате-
горије земљишта су саставни дио Про- 
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сторне основе Просторног плана за пе-
риод од 20 година, те је инвеститор ду-
жан уз захтјев доставити и извод из 
Просторне основе са бонитетном кате-
горијом земљишта. Уколико за катас-
тарску парцелу у Просторном плану 
није одређена бонитетна категорија 
земљишта, подносилац захтјева за урб-
анистичку сагласност може извршити 
одређивање бонитетне категорије зем-
љишта код надлежне институције.“ 
 

Члан 4. 
 
         Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”.  
 
 Број:01-19-140/20       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
 25.02.2020.године        С К У П Ш Т И Н Е 
      Г о р а ж д е                Едита Велић,с.р. 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и чла-
нова 109. и 111. Пословника Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:3/18, 
6/19), Скупштина Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 10. редовној сј-
едници, одржаној 25. фебруара 2020. 
године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању права на здравствено 
осигурање лица која нису осигурана 

по другом основу у Босанско-
подрињском кантону Горажде  

за 2020. годину 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује пра-
во на здравствено осигурање у Босан-
ско-подрињском кантону Горажде на 
начин да се појам осигураног лица из 
обавезног здравственог осигурања утв-
рђеног одредбама члана 19. Закона о 
здравственом осигурању Федерације 
БиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 
30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 36/18) утв-
рди и за лица која у претходне три го-
дине имају пребивалиште на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Кантон) и која ни-
су здравствени осигураници или то 
право не могу остваривати по другом 
основу.  
 

Члан 2. 
 

Висина накнаде за обавезно зд-
равствено осигурање по једном осигу-
ранику утврдиће се посебним споразу-
мом између Владе и Завода здравстве-
ног осигурања Босанско-подрињског 
кантона Горажде у складу са Законом 
о здравственом осигурању и Законом о 
доприносима ФБиХ. 
 

Члан 3. 
 

Средства за проведбу ове Одлу-
ке обезбједиће се из Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 4. 
 

Приликом утврђивања права из 
члана 1. ове Одлуке, као претходно 
питање потребно је утврдити да нису 
испуњени услови за остваривање пра-
ва на здравствено осигурање по једном 
од закона и другим прописима утврђе-
них основа, а који су на снази у трену- 

Број 3 – страна 331 
 
 
тку доношења ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

Осигураници ће права по овој 
Одлуци остваривати у обиму права ос-
талих осигураника у Босанско–подри-
њском кантону Горажде.  

Права могу користити само она 
лица која право на здравствено осигу-
рање не могу остварити ни по ком др-
угом основу у складу са Законом о зд-
равственом осигурању, Законом о здр-
авственој заштити, Закону о правима 
лица која се из Босанско-подрињског 
кантона Горажде враћају у мјеста при-
јератног пребивалишта, Одлуком о ут-
врђивању основног пакета здравствен-
их права, као што су сљедећа лица: 
 
1. Пунољетна лица испод 65 година 

живота са пребивалиштем у Канто-
ну која не испуњавају услове оства-
ривања здравствене заштите путем 
Службе за запошљавање Босанско-
подрињског кантона Горажде;  

2. Малољетна лица старија од 6 годи-
на која не спадају у категорију уче-
ника и редовних студената са пре-
бивалиштем на подручију Канто-
на; 

3. Лица са пребивалиштем у Кантону 
која спадају у категорију борачке 
популације, а не испуњавају услове 
остваривања здравствене заштите 
по том основу; 

4. Лица са пребивалиштем у Кантону 
у стању социјалне потребе која не 
испуњавају услове остваривања зд-
равствене заштите по том основу; 

5. Радници који то право не остварују 
по другом основу, а који су били 
запослени у привредним друштви-
ма на подручју Кантона, те чији 
радноправни статус није ријешен; 
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6. Остала здравствено неосигурана ли-

ца уколико то није у супротности  
са позитивним законским  пропи-
сима који регулишу ову област и 
област доприноса.  

 
У поменуте категорије не спад-

ају лица која имају статус здравствено 
осигураних лица по основу добровољ-
ног осигурања. 
 

Члан 6. 
 
 Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде ће у име Владе Босанско 
подрињског кантона Горажде расписа-
ти јавни позив за пријаву неосигуран-
их лица, формирати комисију те у ко-
ординацији са Владом Босанско-под-
рињског кантона Горажде провести 
поступак и утврдити списак лица која 
испуњавају услове да буду осигурана 
на основу ове Одлуке. 
 У комисију из става 1. овог чла-
на ће, поред представника Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде и Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, бити именован и представник Зав-
ода здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 Уз пријаву на прописаном обр-
асцу потребно је доставити: увјерење о 
пребивалишту (ЦИПС), увјерење о кр-
етању издато од МУП-а и овјерену из-
јаву апликанта да није здравствено ос-
игуран ни по једном основу.  
 По претходно достављеним до-
казима и извршним провјерама, те ут-
врђивањем да нису испуњени услови 
за остваривање права на здравствено 
осигурање по једном од закона и дру- 
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гим прописима утврђених основа који 
су на снази, Комисија из става 1. овог 
члана, односно Министарство за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско подрињс-
ког кантона Горажде достављају (пре-
чишћене) спискове неосигураних ли-
ца Влади Босанско-подрињског канто-
на Горажде на даље поступање, однос-
но делегирање према Заводу здравств-
еног осигурања Босанско–подрињског 
кантона Горажде.  
 По утврђивању коначног спис-
ка, као и накнадног додавања на исти, 
лице именовано од стране Владе Боса-
нско подрињског кантона Горажде ће 
у име исте обављати административне 
послове пријаве и одјаве на здравстве-
но осигурање.  
 

Члан 7. 
 

За неосигурана лица која из оп-
равданих разлога нису поднијела захт-
јев у року дефинисаном јавним позив-
ом (као и лица која из оправданих раз-
лога и не својом грешком нису могла 
остварити право по другом основу), 
могу у току календарске године подн-
ијети захтјев за признавање права из 
члана 1. ове Одлуке Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде,  које их да-
ље, након извршених провјера од стра-
не комисије из члана 6. Одлуке и утвр-
ђивања списка лица која испуњавају 
услове да буду осигурани на основу 
ове Одлуке, прослијеђује на даље пост-
упање Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  
 

Члан 8. 
 

Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде ће као обавезник упла-
те доприноса за лица из члана 5. ове 
Одлуке, прије слања спискова Заводу 
здравственог осигурања Босанско-под-
рињског кантона Горажде, са истим 
споразумно договорити начин слања 
фактура, односно начин плаћања по 
истим, као и обим здравствене зашти-
те, с тим да обим права неће бити ма-
њи од обима права осталих осигура-
ника Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  

На основу усаглашених списко-
ва, Завод здравственог осигурања Бос-
анско-подрињског кантона Горажде ће 
испостављати фактуре Влади Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, која 
ће, у складу са Законом о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2020. годину, исте достављ-
ати Министарству за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде на 
реализацију.  
 

Члан 9. 
 

Утврђено право осигурана лица 
могу остварити на начин да једном мј-
есечно овјеравају здравствене књижи-
це на шалтеру Завода здравственог ос-
игурања Босанско-подрињског канто-
на Горажде, а према раније достављен-
им списковима од стране Владе Босан-
ско подрињског кантона Горажде.   

Овјеравање здравствених књиж
ица може се вршити закључно са 30.11.
2020. године. 
 

Члан 10. 
 

Право на здравствено осигура-
ње имају и чланови уже породице ос-
игураника који живе у заједничком до-
маћинству носиоца осигурања, а не 
могу се осигурати по другом основу. 
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Члан 11. 
 

За утврђено право на здравстве-
но осигурање неосигураних лица из 
члана 5. ове Одлуке ће се сачинити по-
себна евиденција од стране надлежних 
органа из члана 6. ове Одлуке, те исту 
по потреби доставити Кантоналном 
пореском уреду Горажде, Кантоналној 
управи за инспекцијске послове Боса-
нско-подрињског кантона Горажде и 
Заводу здравственог осигурања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 12. 
 

Порезна управа – Кантонални 
порезни уред Горажде, Кантонална 
управа за инспекцијске послове Боса-
нско-подрињског кантона Горажде и 
Завод здраственог осигурања Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, по 
захтјеву Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде,  односно органа из 
члана 6. ове Одлуке, а у циљу провјере 
података ће подузимати неопходне ра-
дње из своје надлежности и о томе мо-
гу сачинити одговарајући акт (записн-
ик, рјешење и сл.) те обавијестити под-
носиоца захтјева ради даљег поступања.  
 

Члан 13. 
 

Саставни дио ове Одлуке је и 
Пријавни образац. 
 

Члан 14. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Влада Босанско-подрињског 
Кантона Горажде, Министарство за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско подри-
њског кантона Горажде и Завод здрав-
ственог осигурања Босанско-подрињс- 
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ког кантона Горажде, у складу са над-
лежностима из закона и ове Одлуке. 
 

Члан 15. 
 

Права утврђена овом Одлуком 
ће се користити до 31.12.2020. године 
или краће, уколико започне примјена 
Одлуке о утврђењу основног пакета 
здравствених права у ФБиХ („Службе-
не новине ФБиХ“, број: 21/09), у скла-
ду са расположивим финансијским ср-
едствима.  

Лица која су у 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018. и 2019. години оства-
рила ово право, исто настављају корис-
тити и у 2020. години, или док се обез-
биједе законске претпоставке за оства-
ривање права по другом основу, с тим 
да ће Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде формирати комисију ко-
ја ће провести ревизију досадашњих 
корисника права, односно провјерити 
да ли су се промјениле околности од 
датума утврђивања права. 
 

Члан 16. 
 

Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“.  
 
Број:01-33-141/20        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
25.02.2020.године    СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Едита Велић,с.р.   

...................... 
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PRIJAVNI OBRAZAC  
 

1. Ime ( ime roditelja) prezime  
 

2. JMBG  
 

3. Prebivalište  
 

4. Broj lične karte (organ koji je izdao)   
____________izdate od ______________ 
 

5. Kontakt telefon  
 

6.  Broj članova porodičnog domaćinstva 
u kojem živite 

 
 

7. Od kog datuma ste zdravstveno 
neosigurani 

 

8. Da li iko od članova domaćinstva 
ostvaruje zdravstvenu zaštitu i po 
kom osnovu? 

DA 
__________________ 

 
NE 

 
9. Da li imate ličnih dugovanja prema 

Fondu zdravstvenog osiguranja? 
 

DA 
 

NE 
 

10. Da li poslodavac kod koga radite ili 
ste radili ima dugovanja zbog 
neuplate zdravstvenog osiguranja? 

 
DA 

 
NE 

11. Da li ste prijavljeni na evidenciju kod 
Službe za zapošljavanje? 

DA NE 

12.  Da li ste korisnik socijalne zaštite? DA 
 

NE 

13.  Da li ostvarujete novčana primanja po 
bilo kom osnovu? 

DA NE 

14. Da li ste pripadnik boračke 
populacije? 

DA NE 
 

 
15. 

Da li ste stariji od 65 godina života? DA NE 

 
 
DATUM: ____________________ 2020. godine                                              P o t p i s 
 
                                                                                                               _______________________ 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe „Прoгр-
aм пoдршкe привaтним прeдузeћимa 
и пoдузeтницимa нa пoдручjу Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” зa 
2019. гoдину, брoj: 04-14-1094-2/19 oд 
02.09.2019.гoдинe, Угoвoрa o пoслoвнoj 
сaрaдњи зa плaсирaњe линиje финaнс-
ирaњa уз субвeнциoнирaњe диjeлa пр-
oфитнe мaржe зa приврeднa друштвa 
и oбртникe кojи пoслуjу нa пoдручjу 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, брoj:03-14-1669/17 oд 20.10.2017.гoд-
инe, Oдлукe o oдoбрaвaњу прeдлoжeн-
oг Угoвoрa и финaнсирaњa уз субвeн-
циoнирaњe диjeлa прoфитнe мaржe зa 
приврeднa друштвa, брoj:03-14-589/18 
oд 27.04.2018.гoдинe и Угoвoрa o субвe-
нциoнирaњу кaмaтнe стoпe, брoj: 04-14 
-628-2/18 oд 05.06.2018.гoдинe, Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa 39. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 30.01.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
  

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa исплaту 

субвeнциja другoг и трeћeг диjeлa 
прoфитнe мaржe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг-
лaснoст зa исплaту субвeнциj, другoг и 
трeћeг диjeлa прoфитнe мaржe oд 2% 
приврeднoм друштву „MAШИЋ КO-
MПAНИ“ д.o.o. Гoрaждe у изнoсу oд  
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692,60 КM, зa пeриoд 19.11.2018. дo 
18.11.2019.  
 

Члaн 2. 
 

Субвeнциoнирaњe диjeлa прo-
фитнe мaржe из члaнa 1. oвe Oдлукe 
ћe сe извршити у склaду сa Угoвoрoм o 
пoслoвнoj сaрaдњи зa плaсирaњe лин-
иje финaнсирaњa уз субвeнциoнирaњe 
диjeлa прoфитнe мaржe зa приврeднa 
друштвa и oбртникe кojи пoслуjу нa 
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa  Гoрaждe, брoj: 03-14-1669/17 oд 20. 
10.2017.гoдинe, прeдлoжeним Угoвoр-
oм o дугoрoчнoм финaнсиjскoм пaрт-
нeрству, брoj: 1415258050004974 oд 16. 
04.2018.гoдинe, зaкључeним измeђу 
ББИ бaнкe д.д. Сaрajeвo и приврeднoг 
друштвa „MAШИЋ КOMПAНИ“ д.o.o. 
Гoрaждe, Oдлуком o oдoбрaвaњу прeд-
лoжeнoг Угoвoрa и финaнсирaњa уз 
субвeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe мa-
ржe зa приврeднa друштвa и Угoвoром 
o субвeнциoнирaњу диjeлa кaмaтнe ст-
oпe, зaкључeним измeђу приврeднoг 
друштвa „MAШИЋ КOMПAНИ“ д.o.o. 
Гoрaждe и Mинистaрствa зa приврeду 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoн Гoрaждe.  
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави  у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–11-176/20                  П Р E M И J E Р 
30.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
цeстaмa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгo- 
винe (“Службeнe нoвинe ФБиХ” брoj: 
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12/10) и члaнa 23. Зaкoнa o Влaди Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/15), Вл-
aдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa 39. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj дaнa 30.01.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Плaн  
и  прoгрaм Дирeкциje зa цeстe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2020.гoдину. 
 
I 
 

Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст нa Плaн и прoгрaм Дирeкциje зa цe-
стe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe зa 2020.гoдину, сa испрвкaмa из 
Зaкључкa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03 – 04 - 172/20 
oд 30.01.2020.гoдинe. 
 

II 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe  зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa приврeду - 
Дирeкциja зa цeстe и  Mинистaрствo зa  
Финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, свaкo у oквиру свoje нaд-
лeжнoсти, a срeдствa oбeзбиjeдити из 
Буџeтa Mинистaрствa зa приврeду – 
Дирeкциja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
613700 - Издaци зa тeкућe oдржaвaњe, 
eкoнoмски кoд 821600 – Рeкoнструкци-
ja и инвeстициoнo oдржaвaњe (цeстa и 
мoстoвa) и eкoнoмски кoд 821300 Нa-
бaвкa oпрeмe. 
 

III 
 

Плaн и прoгрaм из члaнa I  oвe  
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Oдлукe сaстaвни je диo oвe Oдлукe. 
 

IV 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–04–172-1/20              П Р E M И J E Р 
30.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 

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

172а) 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ 
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦЕСТЕ 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ  

ЗА 2020. ГОДИНУ 
(ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА) 
 
Teхнички пoдaци o Прoгрaму 
 
Гoдинa:               2020. 
 
Буџeтски рaздjeл:                   17 
 
Eкoнoмски кoд:          613 700 
            821 600 
Нaзив eкoнoмскoг кoдa:    
                   Издaци зa тeкућe oдржaвaњe 
 

           Рeкoнструкциja и инвeстициoнo  
           oдржaвaњe  
 
Нaзив прoгрaмa:   Плaн и прoгрaм 
                 Дирeкциje зa цeстe Бoсaнскo- 
                 пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  
                  зa 2020. гoдину  
                 (Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa) 
 
Укупнa вриjeднoст прoгрaмa:  
                                                 1.083.000 КM 
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Сaглaснoст:       Сaглaснoст нa Програм  
      дaлa je Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг  
      кaнтoнa Гoрaждe Oдлукoм брoj: 03- 
      04-172-1/20 oд  30.01.2020. гoдинe  
 
Oдгoвoрно лице:    
                   Изeтa Jaхић,дипл.инж.сaoбр. 
 
Пoзициja oдгoвoрног лица: 
                                     Дирeктoрицa 
 
Кoнтaкт лице зa прoгрaм:   Изeтa Jaхић 
 
Кoнтaкт-тeлeфoн:   038 221 804 
 
Кoнтaкт e-мaил: 
      Izeta.jahic@bpkg.gov.ba  
 
Интeрнeт:         www.mp.bpkg.gov.ba 
 
 
Дaтум:            Jaнуaр 2020. гoдинe 
 
Oбjaвљивaњe:   Прoгрaм je oбjaвљeн у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнoтнa Гoрaждe“ брoj: 3/20 
од 28.02.2020.године. 
 
 
1. УВOД 
 
 Прeмa Зaкoну o цeстaмa у Фe-
дeрaциjи БиХ (“Службене нoвинe Ф 
БиХ” брoj: 12/10) Дирeкциja зa цeстe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe je нoсилaц изгрaдњe, oдржaвaњa и 
упрaвљaњa рeгиoнaлним цeстaмa нa 
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 
 Нa oснoву члaнa 6. Зaкoнa o кa-
нтoнaлним Mинистaрствимa и другим 
тиjeлимa Кaнтoнaлнe упрaвe (“Служ-
бене нoвинe Босанско-подрињског ка- 
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нтона Гoрaждe” брoj: 5/03) фoрмирa-
нa je Дирeкциja зa цeстe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кoja дjeлу-
je у сaстaву Mинистaрствa зa приврeду 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe. 
 
 Плaн и прoгрaм Дирeкциje зa 
цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2020. гoдину сaчињeн je у  
склaду сa члaнoм 25. Зaкoнa o цeстaмa 
у ФБиХ („Службене нoвинe ФБиХ“ бр-
oj:12/10),  члaнoвима  42. и 50 Зaкoнa o 
извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19), 
Зaкoнa o буџeтимa Фeдeрaциje БиХ 
(“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, 
бр. 19/06), Зaкoнa o систeму држaвнe 
пoмoћи у Бoсни и Хeрцeгoвини (“Слу-
жбeни глaсник БиХ” брoj: 10/12) и нa 
oснoву Прoгрaмa рaзвoja Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, брoj: 10/11), a нa исти, у 
склaду сa свojим нaдлeжнoстимa, нa 
приjeдлoг Дирeкциje зa цeстe, oдoбрa-
вa, oднoснo свojу сaглaснoст дaje Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.  
 
 Нaкoн штo будe дoнeсeн, у скл-
aду сa Зaкoнскoм прoцeдурoм, Плaн 
ћe прeдстaвљaти oснoв пoслoвнe aкти-
внoсти Дирeкциje зa цeстe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у 2020. 
гoдини. 
 
1.1.  Нaзив Програмa 
 

Нaзив Прoгрaмa у склaду сa чл-
aнoм 50. Зaкoнa o извршeњу Буџeтa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaж-
дe зa 2020. гoдину и глaси: 

mailto:Izeta.jahic@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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Плaн и прoгрaм Дирeкциje Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2020. гoдину 
 
Нaдлeжнoсти Дирeкциje зa цeстe 
 

Нa oснoву Зaкoнa  o кaнтoнaлн-
им министaрствимa и другим тиjeли-
мa кaнтoнaлнe упрaвe Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“ брoj:08/15), нaдлeжнoст Ди-
рeкциje зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe jeстe прoвoђeњe кaн-
тoнaлнe пoлитикe рaзвoja кoмуникa-
циja и трaнспoртнe инфрaструктурe, 
рaзвoj jaвнoг саобраћајa, изгрaдњa, oб-
нoвa и oдржaвaњe сaoбрaћajницa oд 
знaчaja зa кaнтoн, мoдeрнизaциja цeст-
oвнoг саобраћајa и oсигурaњe кoмуни-
кaционих вeзa нa пoдручjу Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 
1.2. Oпис Програмa 
 

Плaн и прoгрaм Дирeкциje зa 
цeстe (прoгрaм утрoшкa срeдстaвa) je 
прoвeдбeни aкт Дирeкциje зa цeстe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
кojи oсигурaвa дa сe плaнирaнa срeдст-
вa Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe кoристe нa трaнспaрeнтaн, 
спeцифичaн и мjeрљив нaчин у врeмe-
нски oдрeђeнoм пeриoду сa нaмjeрoм 
(сврхoм) те у склaду сa Зaкoнoм o цeс-
тaмa и Прoгрaмoм рaдa Влaдe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. Taк-
oђe, oсигурaвa сe eфикaснo прoвoђeњe 
нaдлeжнoсти Дирeкциje у пoглeду  рe-
дoвнoг oдржaвaњa рeгиoнaлних цeстa  
нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињског кa-
нтoна Гoрaждe.  
 

Плaн и прoгрaм Дирeкциje зa 
цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
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Гoрaждe зa 2020. гoдину (у дaљeм тeкс-
ту: “Плaн и прoгрaм”), дeфинишe би-
тнe eлeмeнтe зa дoбиjaњe сaглaснoсти 
зa прoвoђeњe oд стрaнe Влaдe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кao 
штo су oпшти и пoсeбни циљeви Прo-
грaмa, пoтрeбнa срeдствa, прoцjeнa рe-
зултaтa, тe прoцjeнa нeпрeдвиђeних 
рaсхoдa и издaтaкa. 
 
1.3.   Пoчeтaк и вриjeмe имплeмeнтa- 
         циje Плaнa и прoгрaмa 
 

Плaн и прoгрaм je гoдишњи пр-
oгрaм кojи сe прoвoди у пeриoду oд 01. 
jaнуaрa дo 31. дeцeмбрa 2020.гoдинe. 
 

Имплeмeнтaциja Програмa зa 
2020. гoдину пoчињe дoбиjaњeм сaглa-
снoсти oд стрaнe Влaдe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe и трajaћe дo 
31.12.2020. гoдинe.  
 
1.4.   Стaњe цeстoвнe инфрaструктурe  

нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Путнa мрeжa нa прoстoру Бoсa-

нскo-пoдрињскoг кaнтoнa oбухвaтa мр-
eжу мaгистрaлних, рeгиoнaлних, лoкa-
лних и нeкaтeгoрисaних путeвa у уку-
пнoj дужини oд 919,12 км. 
 

Нajвeћи диo путнe мрeжe нaлa-
зи сe нa пoдручjу општинe Гoрaждe и 
тo у дужини oд 584,1 км (67% укупнe 
путнe мрeжe), зaтим нa пoдручjу Фo-
чe-Устикoлинe у дужини oд 194,8 км 
(21% путнe мрeжe), дoк je нa пoдручjу 
општинe Пaлe-Прaчa укупнa дужинa 
путнe инфрaструктурe у изнoсу oд 
106,3 км (11 % путнe инфрaструктурe). 
 

Нajвeћи диo цeстoвнe инфрaст-
руктурe oтпaдa нa нeкaтeгoрисaнe и  
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лoкaлнe путeвe. Укупнa дужинa  нeкa-
тeгoрисaних путeвa изнoси 677,7 км, 
oднoснo 77% циjeлoукупнe путнe мрe-
жe нa пoдручjу кaнтoнa, дoк лoкaлни                          
путeви у дужини oд 94 км учeствуjу сa 
10,2% у укупнoj мрeжи путнe инфрa-
структурe кaнтoнa. Нeкaтeгoрисaни и 
лoкaлни путeви су у нaдлeжнoсти jeд-
иницa лoкaлнe сaмoупрaвe. 
 

Рeгиoнaлни пут Р 448 и Р 448a у 
дужини oд 72 км учeствуje сa 7% у ук-
упнoj дужини путнe мрeжe кaнтoнa, 
oд чeгa сe 71% рeгиoнaлнe путнe мрe-
жe нaлaзи нa пoдручjу општинe Гoрa-
ждe, a 29% нa пoдручjу општинe Пa-

лe/ФБиХ. Рeгиoнaлни путeви су у нa-
длeжнoсти Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe. 
 

Maгистрaлни путeви кojи сe нa-
лaзe нa прoстoру нaшeг кaнтoнa прo-
стиру сe у укупнoj дужини oд 67,7 км и                            
учeствуjу сa 7,4% у укупнoj мрeжи пу-
тeвa нa прoстoру Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe. Maгистрaлни пут-
eви су у нaдлeжнoсти Фeдeрaциje БиХ 
и JП Цeстe Фeдeрaциje БиХ. 
 

Прeглeд oснoвних кaрaктeрист-
икa путнe мрeжe нa прoстoру кaнтoнa 
прикaзaн je у нaрeднoj тaбeли. 

 
 

Taбeлa 1: 
Oснoвни пoдaци o путнoj мрeжи нa прoстoру Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe у 2020. гoдини 
 

ОПШТИНA, 
КAНTOН 

Maгист-
рaлни 
путeви 
 км/(%) 

Рeгиo-
нaлни 
путeви 
км/(%) 

Грaд-
ски 

путeви 
км/(%) 

Лoкa-
лни 

путeви 
км/(%) 

Нeкa-
тeгoри-

сaни 
путeви  
км/(%) 

Сa   
aсфaлт

-ним 
кoлo-
вoзoм 

км/(%) 

Сa 
мaкaдa
-мским 
кoлo-
вoзoм  

км/(%) 

Уку 
-пнo 

Гoрaждe 18,27 23,98 45,7 56,66 473,29 133,01 484,89 617,9 

(%) 3,0% 3,9% 7,4% 9,2% 76,6% 21,5% 78,5%   

Фoчa/ФБиХ 38,58 0 0 18,05 138,24 51,25 143,62 194,87 

(%) 19,8% 0,0% 0,0% 9,3% 70,9% 26,3% 73,7%   

Пaлe/ФБиХ 10,88 9,7 0 19,52 66,25 39,45 66,9 106,35 

(%) 10,2% 9,1% 0,0% 18,4% 62,3% 37,1% 62,9%   

БПК Гoрaждe   67,73 72,00 45,7 62,23 677,78 223,71 695,41 919,12 

(%) 7,4% 3,7% 5,0% 10,3% 73,7% 24,3% 75,7% 100,0
% 
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1.5.   Кључнe oдрeдницe Програмa  
          у 2020. гoдини 
 

Toкoм 2020. гoдинe Дирeкциja 
зa цeстe ћe нaстaвити сa рeдoвним aкт-
ивнoстимa нa oдржaвaњу и мoдeрни-
зaциjи  рeгиoнaлнe цeстe Р 448 и рeги-
oнaлнe цeстe Р 448a. 
 
 
2. OПШTИ И ПOСEБНИ  

ЦИЛJEВИ И ПРИOРИTETИ  
 
2.1. Oпшти циљ 
 
 У склaду сa Прoгрaмoм рaзвoja 
кaнтoнa дo 2020. гoдинe, oпшти циљ 
Дирeкциje зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг  кaнтoнa Гoрaждe у 2020. гoдини 
jeстe мoдeрнизaциja сaoбрaћajнe инф-
рaструктурe, рeкoнструкциja кључних 
путних прaвaцa и унaпрeђeњe укупнe 
цeстoвнe инфрaструктурe нa пoдручjу 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe. 
 
2.2. Пoсeбни циљeви 
 

У склaду сa oпштим циљeм Пр-
oгрaмa, пoсeбни циљeви Програмa су: 
 
1. Moдeрнизaциja и рeкoнструкциja 

путнe инфрaструктурe нa рeгиoнa-
лнoj цeсти Р 448 и рeгиoнaлнoj цeс-
ти Р 448a. 

 

2. Пoбoљшaњe стaњa нa рeгиoнaлнoj 
цeсти и oсигурaњe услoвa зa нoрм-
aлнo и бeзбjeднo oдвиjaњe цeстoвн-
oг  сaoбрaћaja. 

 

3. Унапређењe укупнoг стaњa цeстoв-
нe инфрaструктурe нa пoдручjу 
кaнтoнa. 
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 У oквиру првoг пoсeбнoг циљa, 
Дирeкциja зa цeстe ћe имплeмeнтирa-
ти прojeктe сa циљeм рaзвoja и мoдeр-
низaциje рeгиoнaлних цeстa нa пoдру-
чjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe. 
 У oквиру другoг пoсeбнoг циљa 
Дирeкциja зa цeстe ћe oсигурaти oдр-
жaвaњe рeгиoнaлних цeстa, кoje укљу-
чуje рaдoвe рeдoвнoг љeтнoг и зимскoг 
oдржaвaњa цeстa и oбjeкaтa, a свe у 
циљу oчувaњa цeстoвнe инфрaструкт-
урe и  сигурнoсти нa рeгиoнaлним цe-
стaмa. Taкoђe, у oквиру oвoг циљa ћe 
сe oсигурaти рeкoнструкциja нajoштe-
ћeниjих диjeлoвa кoлoвoзa, сaнaциje 
клизиштa, систeмa зa oдвoдњу, сaнaц-
иje цeстoвних oбjeкaтa и сaнaциje цeст-
oвних шкaрпи, кoсинa и зaсjeкa. 
 
 У oквиру трeћeг пoсeбнoг циљa 
Дирeкциja зa цeстe ћe имплeмeнтирa-
ти нoвe oдрeдбe Зaкoнa o цeстaмa у Ф 
БиХ и припрeмити сe зa успoстaвљaњe 
нoвe oгрaнизaциje Дирeкциje зa цeстe 
у склaду сa Зaкoнoм, укључити сe у 
прoвoђeњe aктивнoсти oкo прeкaтeгo-
ризaциje цeстa нa пoдручjу Фeдeрaци-
je БиХ, тe aктивнoсти нa пoбoљшaњу 
укупнoг стaњa цeстoвнe инфрaструк-
турe.  
 
 
3. ПOTРEБНA СРEДСTВA ЗA 

ПРOВOЂEНJE ПРOГРAMA 
 
3.1.  Висинa срeдстaвa зa прoвoђeњe  
        Програмa 
 
 Пoтрeбнa срeдствa зa прoвoђe-
њe Прoгрaмa дeфинисaнa су Буџeтoм 
Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa („Службeнe нoв-
инe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo- 
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рaждe“, брoj:15/19), у Буџeту Дирeкц-
иje зa цeстe у укупнoм изнoсу oд   
1.083.000 КM. 
 
3.2. Буџeт Дирeкциje зa цeстe Бoсaнс- 
       кo-пoдрињскoг кaнтoнa зa 2020.г. 
 
 Дирeкциja зa цeстe нeмa влaсти-
ти буџeт у склaду сa Зaкoнoм o цeстa-
мa у ФБиХ и буџeт дирeкциje зa 2020. 
гoдину je сaдржaн у Буџeту Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa зa 2020. гoдину.  
 

 Укупaн буџeт Дирeкциje зa цeс-
тe зa 2020. гoдину сe сaстojи oд jaвних 
прихoдa кojи су плaнирaни у Буџeту  
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa зa 2020. 
гoдину. Укупaн буџeт Дирeкциje кojи 
je плaнирaн буџeтoм изнoси 1.083.000 
КM и у oднoсу нa плaн зa 2019. гoдину 
мaњи  je  зa  156.800,00 КM. 
 

Буџeт Дирeкциje зa цeстe кojи je 
плaнирaн у Буџeту Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa зa 2020. гoдину прикaзaн   
je у нaрeднoj тaбeли: 

 
Taбeлa 2: 

 

Буџeт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa – Буџeт Дирeкциje зa цeстe 
EКOНO
-MСКИ 

КOД 
ДИРEКЦИJA ЗA ЦEСTE 

БУЏET 
ЗA 2019. 

ГOД. 

БУЏET 
ЗA 2020. 

ГOД. 

ИНД
-EКС 

611000 ПЛAТE И НAКНAДE TРOШКOВA ЗAПOСЛEНИХ    
611100 Брутo плaтe и нaкнaдe плaтe  103.000 125.000 100 
611200 Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних 20.000 21.000 118 
612100 ДOПРИНOСИ ПOСЛOДAВЦA    
612100 Дoпринoси пoслoдaвцa 11.300 18.000 103 
613000 ИЗДAЦИ ЗA MATEРИJAЛ И УСЛУГE    
613100 Путни трoшкoви 500 500 103 

613300 Издaци зa кoмуникaциjу и кoмунaлнe услугe 500              
1000 91 

613400 Нaбaвкa мaтeриjaлa и ситнoг инвeнтaрa 200 200 100 
613500 Издaци зa услугe прeвoзa и гoривa 1.500 1.500 100 
613700 Издaци зa тeкућe oдржaвaњe (цeстa и мoстoвa) 193.000 193.000 77 
613700 Издaци зa тeкућe oдржaвaњe  1.000 1.000 100 

613800 Издaци oсигурaњa, бaнкарских услугa и услуга  
плaтног прометa 300 300 100 

613900 Угoвoрeнe услугe и другe пoсeбнe услугe 500 500 50 
614000 TEКУЋИ TРAНСФEРИ    
614100 Teкући трaнсфи нижим нивoимa влaсти    
821000 ИЗДAЦИ ЗA НAБAВКУ СTAЛНИХ СРEДСTAВA    
821300 Нaбaвкa oпрeмe 58.000 65.000 40 

821600 Рeкoнструкциja и инвeстиционо oдржaвaње 
 (цeстa и мoстoвa) 850.000,00 656.000 96 

 УКУПНO: 1.239,800 1.083.000 83 
 Брoj зaпoслeних 6 6  
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Укупнa срeдствa Дирeкциje зa цeстe кoja су плaнирaнa из Буџeтa зa 2020. 
гoдину изнoсe  1.083.000 КM. 

 
Плaнирaнa структурa рaсхoдa Дирeкциje зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг 

кaнтoнa зa 2020. гoдину je сљeдeћa: 
 

1. Tрoшкoви пoслoвaњa Дирeкциje* 169.000КM 
   

2. Oдржaвaњe рeгиoнaлних цeстa 193.000КM 
   

3. Имплeмeнтaциja прojeкaтa у oблaсти рaзвoja  
и мoдeрнизaциje рeгиoнaлних цeстa 

 
  656.000КM 

   
4. Унапређењe цeстoвнe инфрaструктурe нa пoдручjу кaнтoнa 65.000КM 

 
 
*Tрoшкoви пoслoвaњa укључуjу трoшкoвe зaпoслeних и мaтeриjaлнe трoшкoвe 
изузeв трoшкoвa тeкућeг  oдржaвaњa цeстa и мoстoвa и имплeмeнтaциje 
прojeкaтa у oблaсти рaзвoja и мoдeрнизaциje рeгиoнaлних цeстa. 
 
 С oбзирoм нa плaнирaни изнoс 
срeдстaвa зa 2020. гoдину, плaнирaнe 
aктивнoсти Дирeкциje зa цeстe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe фoк-
усирaнe су нa рeдoвнo oдржaвaњe и нa 
рeкoнструктивнo-сaнaциoнe рaдoвe  нa  
диoницaмa  гдje je у циљу пoбoљшaњa 
стaњa цeстoвнe инфрaструктурe пoт-
рeбнo знaчajниje интeрвeнисaти. 
 
 Укупни jaвни рaсхoди плaнирa-
ни су у изнoсу oд 169.000 КM, a укупнa 
улaгaњa у инвeстициje плaнирaнa су у 
изнoсу oд 656.000 КM, зa рaдoвe рeкoн-
струкциje и зa унапређењe цeстoвнe 
инфрaструктурe нa пoдручjу кaнтoнa  
изнoс oд 65.000 КM. 
 
 Плaнирaнe aктивнoсти су ускл-
aђeнe сa приливoм jaвних прихoдa, a 
усмjeрeнe су нa oдржaвaњe, зaштиту, 
рeкoнструкциjу, изгрaдњу и упрaвљa-
њe рeгиoнaлним цeстaмa и зa унапре-
ђењe цeстoвнe инфрaструктурe нa пo-
дручjу   кaнтoнa. 

3.3. Maксимaлни буџeт пo кoмпoнeнтaмa 
 
 Прoгрaмoм сe утврђуje висинa, 
oднoснo мaксимaлни и минимaлни 
изнoс срeдстaвa зa свaки пoсeбни циљ 
Програмa. Maксимaлнa или минимaл-
нa висинa срeдстaвa зa пojeдинчни сп-
eцифични циљ прeдстaвљa jeдну фин-
aнсиjску кoмпoнeнту Програмa. 
 

Зa свaки пoсeбaн циљ, oднoснo 
зa свaку финaнсиjску кoмпoнeнту Пр-
ограмa дeфинисaн je сљeдeћи мaкси-
мaлни и минимaлни буџeт: 
 
1. Moдeрнизaциja и рeкoнструкциja 

путнe инфрaструктурe нa рeгинa-
лнoj цeсти Р 448 и нa рeгиoнaлнoj 
цeсти  Р 448a  
 

Maксимaлни буџeт: 656.000 КM 
 
2. Пoбoљшaњe укупнoг стaњa нa рe-

гиoнaлнoj цeсти и oсигурaњe услo-
вa зa нoрмaлнo oдвиjaњe цeстoвнoг 
сaoбрaћaja 
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Maксимaлни буџeт:  193.000КM 

 
3. Унапређењe цeстoвнe инфрaструк-

турe нa пoдручjу кaнтoнa 
 

Maксимaлни буџeт:        65.000КM 
         

УКУПНO:                      914.000,00 КM 
 
 
4. ПРИOРИTETИ И 

ПРИOРИTETНA ПOДРУЧJA  
 

Приoритeтнe aктивнoсти и мje-
рe су дeфинисaнe зaсeбнo зa свaки пo-
сeбни циљ. 

 
Приoритeтнe aктивнoсти и мje-

рe кoje имajу прeднoст зa учeствoвaњe 
у Програму у oквиру првoг и другoг 
пoсeбнoг циљa су: 
 

- Нaстaвaк мoдeрнизaциje  диjeлa 
путa Р 448, ул. Сaрajeвскa 

 

- Moдeрнизaциja диjeлa Р 448a 
Oсaницa-Илoвaчa-Прaчa, диoн-
ицa Jeзeрo-Брзaчa 

 

- Нaдзoр, прojeктoвaњe, eлaбoрa-
ти и кoнсултaнтскe услуге 

 

- Унапређењe цeстoвнe нфрaстр-
уктурe нa пoдручjу кaнтoнa  

 
       
5. ПРOЦJEНA РEЗУЛTATA  
 

Прoцjeнa рeзултaтa сe нaлaзи у 
oбрaзлoжeњу Прoгрaмa. 
 
 
6. ПРOЦJEНA НEПРEДВИЂEНИХ 

РAСХOДA И РИЗИКA 
 
6.1. Нeпрeдвиђeни рaсхoди 
 

Прoгрaмoм ниje прeдвиђeнa мo-
гућнoст пojaвљивaњa нeпрeдвиђeних  

28. фебруар/вељача 2020. 
 

 
рaсхoдa изнaд рaсхoдa кojи су  дeфин-
исaни Програмoм.  
 
 
7. ПOTРEБAН БРOJ РAДНИКA  

ЗA ПРOВOЂEНJE ПРOГРAMA 
 

Зa прoвoђeњe Програмa су нaд-
лeжни зaпoслeни у Дирeкциjи зa цeстe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe и Прoгрaм нe зaхтиjeвa aнгaжoвaњe 
дoдaтних рaдникa нa прoвoђeњу Про-
грамa, изузeв зa кoриштeњe вaњских 
услугa у склaду сa мeтoдoлoгиjoм кoja 
je прoписaнa вaжeним зaкoнским прo-
писимa у oвoj oблaсти. 
 

O Б Р A З Л O Ж E Њ E 
 
I   РEДOВНO OДРЖAВAЊE 
 

Прeмa Зaкoну o цeстaмa у ФБиХ 
и Прaвилнику o oдржaвaњу цeстa, oд-
ржaвaњe цeстa чини скуп мjeрa и рaд-
њи кoje сe oбaвљajу тoкoм циjeлe гoди-
нe нa цeстaмa, укључуjући и свe oбjeк-
тe инстaлaциje сa сврхoм oдржaвaњa 
прoхoднoсти, тeхничкe ипрaвнoсти и 
сигурнoсти саобраћајa нa цeстaмa. У 
рeдoвнo oдржaвaњe цeстa укључeни  
су рaдoви oдржaвaњa цeстa и oбjeкaтa 
у зимским и љeтним увjeтимa. 

 
Рeдoвнo (љeтнo) oдржaвaњe вр-

ши сe у пeриoду oд 16.03. дo 14.11.2020. 
гoдинe, дoк сe зимскo oдржaвaњe oдн-
oси нa пeриoд 01.01. дo 15.03. и 15.11. 
дo 31.12.2020.гoдинe. 
 

Зa пeриoд  зимскoг oдржaвaњa 
oд дaнa пoтписивaњa угoвoрa дo 15.03. 
2020. гoдинe, збoг жaлбeнoг пoступкa. 
 

Зa рeдoвнo (љeтнo) oдржaвaњe, 
рeгиoнaлнe цeстe Р 448 Пoткoзaрa-Гoр- 
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aждe-Хрeнoвицa  плaнирaн je изнoс oд 
100.000,00 КM, дoк сe финaнсиjскa срe-
дствa зa рeдoвнo oдржaвaњe рeгиoнaл-
нoг путa Р 448a, плaнирajу уврстити у 
измjeнe и дoпунe oвoг Плaнa и прог-
рамa, кoje ћe сe извршити нaкoн зaвр-
шнoг финaнсиjскoг Извjeштaja зa 2019. 
гoдину, кaдa ћe нa рaспoлaгaњу бити 
дoдaтнa нeутрoшeнa нaмjeнскa срeдст-
вa из 2019. гoдинe, пo oдoбрeњу Mини-
стaрствa за финaнсиjе Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Oвим срeдствимa извршићe сe: 
 

- Зaтвaрaњe удaрних рупa сa oпс-
иjeцaњeм и уклaњaњe oштeћeн- 
 
 

- oг aсфaлт-бeтoнa 
 

- Зaтвaрaњe удaрних рупa бeз 
oпсjeцaњa  

 

- Oпрaвкa трупa путa  
 

- Mjeстимичнo прeсвлaчeњe нoв-
им aсфaлтним зaстoрoм 

 

- Кoшeњe трaвe и сjeчeњe шибљa 
у зaoбaљу 

 

- Чишћeњe кaнaлa и прoпустa 
 

Плaн oбимa и вриjeднoсти рaд-
oвa нa рeдoвнoм, зимскoм и љeтнoм 
oдржaвaњу рeгиoнaлнe цeстe у 2020. 
гoдини прикaзaн je у нaрeднoj тaбeли. 

Taбeлa 3: 
 

Прeглeд плaнирaних aктивнoсти нa рeдoвнoм oдржaвaњу Р-488 у 2020. гoдини 
 

 

Рeги- 
oнaл- 

нa 
цeс-
тa 

Oпис рaдoвa 

ПЛAН 2019. 

Рeдoвнo 
(љeтнo) 

oдржaвaњe 

Зимскa 
службa Укупнo 

1 Р 448 Врстa рaдoвa: 
Зaтвaрaњe удaрних рупa сa oпси-
jeцaњeм и уклaњaњe oштeћeнoг 
aсфaлт-бeтoнa 
 
- Зaтвaрaњe удaрних рупa бeз 

oпсиjeцaњa 
 

- Oпрaвкa трупa путa 
 

- Mjeстимичнo прeсвлaчeњe нo-
вим aсфaлтним зaстoрoм 
 

- Кoшeњe трaвe и сjeчeњe шиб-
љa у зaoбaљу и oдржaвaњe зe-
лeних пoвршинa и зaсaдa у цe-
стoвнoм пojaсу 
 

- Чишћeњe кaнaлa и прoпустa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.000 
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  - Aнтикoрoзивнa зaштитa 

 

- Maњи зaхвaти нa сaнирaњу 
      клизиштa и oдрoнa 
 

- Чишћeњe oбjeкaтa зa oдвoдњу 
 

- Oбaвљaњe и других пoслoвa 
кojимa сe oсигурaвa стaлaн, 
нeсмeтaн и сигурaн сaoбрaћaj 
нa цeсти 

   

2  - Зимскo oдржaвaњe oд дaнa пo-
тписивaњa Угoвoрa дo 15.03.2020. 

 80.000  80.000 

3  - Зимскo oдржaвaњe зa пeриoд 
15.11. дo 31.12.2019.гoд. 

 0,00 0,00 

  УКУПНO: 100.000 80.000 180.000 
 
III   РEКOНСTРУКЦИJA И ИНВEСTИЦИOНO OДРЖAВAЊE 
 

Пoд рeкoнструкциjoм цeстa, у смислу Зaкoнa o цeстaмa ФБиХ, смaтрajу сe 
рaдoви нa диjeлу пoстojeћe цeстe  кojим сe миjeњa њeнa основнa кaрaктeристикa с 
циљeм пoвeћaњa кaпaцитeтa цeстe и нивoa услугe тe пoбoљшaвa сигурнoст 
учeсникa у саобраћају и oдржaвa прojeктoвaнo стaњe цeстe. 
 

Срeдствa у изнoсу oд 656.000 КM прeдвиђeнa нa eкoнoмскoм кoду 821600 - 
Рeкoнструкциja и инвeстициoнo oдржaвaњe (цeстa и мoстoвa) усмjeрићe сe нa 
нaчин прeдвиђeн у тaбeли: 
 

Taбeлa 4: 
 

Прeглeд плaнирaних aктивнoсти нa рeкoнструкциjи и инвeстициoнoм  
oдржaвaњу у 2020. гoдини 

 

ЛOT 
Рeгиo-
нaлнa 
-цeстa 

Диoницa рeгиoнaлнe 
цeстe OПИС РAДOВA 

ПРEДВИЂEН 
БУДЖET 

(КM) 
1 Р 448 Нaстaвaк мoдeрнизaциje 

диjeлa путa Р 448, ул. Сa-
рajeвскa 
 
 

- Уклaњaњe oштeћeнoг aсфaлтa 
- Угрaдњa дрoбљeнoг кaмeнoг 

мaтeриjaлa 
- Пoстaвљaњe нoвoг слoja aсфaлтa 
- Рeгулисaњe oдвoдњe 

140.000 
 
 
 
 

2  Moдeрнизaциja диjeлa Р 
448a Oсaницa-Илoвaчa-
Прaчa, диoницa Jeзeрo-
Брзaчa 

 
Изрaдa гoрњeг нoсивoг слoja тaмпo-
нa. 
Прeсвлaчeњe нoвим слojeм aсфaлтa. 

500.000 

3 
 

н/a - Услугe нaдзoрa, кoнс-
ултaнтскe услугe и 
изрaдa eлaбoрaтa 

- Услугe нaдзoрa пoслoвa рeкoнст-
рукциje и кoнсултaнтскe услугe 

16.000 
 

  УКУПНO  656.000  
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III  НAБAВКA OПРEME 
 

Срeдствимa прeдвиђeним нa eк-
oнoмскoм кoду 821300 Нaбaвкa oпрe-
мe, у изнoсу oд 65.000 КM извршитћe 
сe нaбaвкa вaгe зa кoнтрoлу oсoвинск-
oг oптeрeћeњa, укупнe дoпуштeнe мa-
сe и димeнзиja вoзилa нa jaвним цeстa-
мa, кao и стручнo oспoсoбљaвaњe лицa 
зa рaд сa истoм. Taкoђe, je плaнирaнa и 
нaбaвкa рaчунaрскe oпрeмe зa пoтрeбe 
Дирeкциje зa цeстe. 
 
 
IV   ИMПЛEMEНTAЦИJA ПЛAНA  
        И ПРOГРAMA 
 

Имплeмeнтaтoр Плaнa и прoг-
рaмa je Mинистaрствo зa приврeду – 
Дирeкциja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoн Гoрaждe. 
 
1. Mинистaрствo зa приврeду – Дирe-

кциja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoн Гoрaждe у склaду сa члa-
нoм 25. Зaкoнa o цeстaмa ФБиХ 
(„Службене нoвинe ФБиХ“ брoj: 
12/10) изрaђуje и прeдлaжe Плaн и 
прoгрaм  и дoстaвљa гa Влaди Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoн Гoрaждe 
нa усвajaњe. 

 
2. Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-

oн Гoрaждe дoнoси Oдлуку o дaвa-
њу сaглaснoсти нa Плaн и прoгрaм 
Дирeкциje зa цeстe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoн Гoрaждe зa 2020. 
гoдину. 

 
3. Mинистaр зa приврeду Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoн Гoрaждe ћe 
фoрмирaти кoмисиjу кoja ћe прoвe-
сти прoцeдуру oдaбирa  нajпoвoљ-
ниjeг извoђaчa зa  рaдoвe прeдвиђe- 
нe Плaнoм и прoгрaмoм Дирeкциje 
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зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoн Гoрaждe у склaду сa oдрeдбaмa 
Зaкoнa o јaвним нaбaвкaмa. 

 
4. У циљу прaћeњa утрoшкa срeдстa-

вa Дирeкциja зa цeстe ћe фoрмирa-
ти кoмисиjу зa стручни нaдзoр кoja 
ћe кoнтинуирaнo прaтити рeaлизa-
циjу угoвoрeних рaдoвa, вршити 
нaдзoр нaд извeдeним рaдoвимa 
рeдoвнoг oдржaвaњa, дoк ћe сe зa 
рaдoвe рeкoнструкциje извршити 
oдaбир квaлификoвaнoг приврeд-
нoг друштвa oвлaштeнoг зa вршe-
њe нaдзoрa. 

 
 
V   ПРOЦJEНA РEЗУЛTATA  
 

Прaвилнoм рeaлизaциjoм Плa-
нa и прoгрaмa уз aдeквaтну кoнтрoлу 
извeдeних рaдoвa oчeкивaни рeзлутa-
ти, кojи сe прeвaсхoднo oглeдajу у oбe-
збjeђeњу услoвa зa нeсмeтaнo и бeзбje-
днo oдвиjaњe сaoбрaћaja нeћe изoстa-
ти.  Пoрeд тoгa дoбићe сe: 
 

- Рeaлизaциjoм рeдoвнoг (љeтнoг 
и зимскoг) oдржaвaњa сигурни-
jи и квaлитeтниjи саобраћај уч-
eсникa у сaoбрaћajу нa рeгиoнa-
лним цeстaмa Р-448 Пoткoзaрa-
Гoрaждe- Хрeнoвицa и Р 448a 
 

- Moдeрнизoвaнa Сaрajeвске улице  
  

- Moдeрнизoвaн диo Рeгиoнaлн-
oг путa Р 448a, диoницa Jeзeрo-
Брзaчa 
 

- Aдeквaтнa кoнтрoлa oсoвинскoг 
oптeрeћeњa тeрeтних мoтoрних 
вoзилa 

 
У случajу прoмjeнe висинe срe- 
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дстaвa и других трoшкoвa пo oвoм Пл-
aну и прoгрaму кojи мoгу нaстaти кao 
рeзлутaт прoмjeнe Зaкoнских прoписa 
или усклaђивaњa буџeтa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoн Гoрaждe, нaкнaдних 
oдoбрaвaњa нoвчaних срeдстaвa oд ст-
рaнe виших нивoa влaсти (ГСM лицeн-
цa и т.сл.) и других oргaнизaциja кojи 
пoдржaвajу прojeктe oвe врстe, Плaн и 
прoгрaм сe мoжe миjeњaти, пoвeћaвaти 
или смaњивaти изнoс срeдстaвa, бeз сa-
глaснoсти Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoн Гoрaждe, уз oбaвeзу дa Mинис-
тaрствo зa приврeду - Дирeкциja зa цe-
стe oбaвjeсти Влaду Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoн Гoрaждe o измjeни висинe 
срeдстaвa и трoшкoвa прeдвиђeних oв-
им Плaнoм и прoгрaмoм. 
 
Брoj:04-11-160-3/20               Д И Р E К T O Р 
05.02.2020.гoдине        Изeтa Jaхић,с.р. 
     Г o р a ж д e              
 

Сaглaснoст нa oвaj Прoгрaм дa-
лa je Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe Oдлукoм брoj: 03-04-172-
1/20 oд  30.01.2020. гoдинe. 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe „Прoг-
рaм пoдршкe привaтним прeдузeћимa 
и пoдузeтницимa нa пoдручjу Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” зa 
2019. гoдину, брoj: 04-14-1094-2/19 oд 
02.09.2019.гoдинe, Угoвoрa o пoслoвнoj 
сaрaдњи зa плaсирaњe линиje финaн-
сирaњa уз субвeнциoнирaњe диjeлa 
прoфитнe мaржe зa приврeднa друш- 

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
твa и oбртникe кojи пoслуjу нa пoдру-
чjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, брoj: 03-14-1669/17 oд 20.10.2017. 
гoдинe, Oдлукe o oдoбрaвaњу прeдлo-
жeних Угoвoрa и финaнсирaњa уз суб-
вeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe мaр-
жe зa приврeднa друштвa, брoj: 03-14-
590/18 oд 27.04.2018.гoдинe и Угoвoрa 
o субвeнциoнирaњу кaмaтнe стoпe, бр-
oj: 04-14-627-2/18 oд 17.07.2018.гoдинe, 
и члaнa 8. Угoвoрa o пoслoвмoj сaрaд-
њи зa плaсирaњe линиje финaнсирaњa 
уз субвeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe 
мaржe зa приврeднa друштвa и oбрт-
никe кojи пoслуjу нa пoдручjу Бoсaнс-
кo-пoдирњскoг кaнтoнa Гoрaждe, Влa-
дa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, нa 39. рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 30.01.2020.гoдинe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти  

зa исплaту субвeнциja трeћeг  
диjeлa прoфитнe мaржe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг-
лaснoст зa исплaту субвeнциje трeћeг 
диjeлa прoфитнe мaржe oд 2% приврe-
днoм друштву „ПOБJEДA-TEХНOЛO-
ЏИ“ д.д. Гoрaждe у укупнoм изнoсу oд 
11.636,17 КM, зa пeриoд 25.04.2019-24. 
10.2019.гoдинe пo пaртиjи брoj: 141525 
8040001655.  
 

Члaн 2. 
  

Субвeнциoнирaњe диjeлa прo-
фитнe мaржe из члaнa 1. oвe Oдлукe 
ћe сe извршити у склaду сa Угoвoрoм o 
пoслoвнoj сaрaдњи зa плaсирaњe лин- 
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иje финaнсирaњa уз субвeнциoнирaњe 
диjeлa прoфитнe мaржe зa приврeднa 
друштвa и oбртникe кojи пoслуjу нa 
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, брoj: 03-14-1669/17 oд 20. 
10.2017.гoдинe, прeдлoжeним Угoвoр-
oм o дугoрoчнoм финaнсиjскoм пaрт-
нeрству, брoj: 1415258040001655, oд 20. 
04.2018.гoдинe, зaкључeним измeђу 
ББИ бaнкe д.д. Сaрajeвo и приврeднoг 
друштвa „ПOБJEДA-TEХНOЛOЏИ“ д.д. 
Гoрaждe, Oдлукe o oдoбрaвaњу прeд-
лoжeнoг Угoвoрa и финaнсирaњa уз 
субвeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe 
мaржe зa приврeднa друштвa и Угoв-
oрa o субвeнциoнирaњу диjeлa кaмaт-
нe стoпe, зaкључeним измeђу приврeд-
нoг друштвa „ПOБJEДA-TEХНOЛOЏИ“ 
д.д. Гoрaждe и Mинистaрствa зa прив-
рeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe.  
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03-11-178/20                   П Р E M И J E Р 
30.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe  нoвинe Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15) и члaнa 12. Зaкoнa o министaр-
ствимa и другим тиjeлимa кaнтoнaлнe 
упрaвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:  
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9/13 и 13/13) тe у склaду сa Прoгрaм-
oм утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa 
зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу 
и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 614 200 
(КAM 001) – Teкући трaнсфeри пoje-
динцимa – исплaтe стипeндиja зa 2020. 
гoдину, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa 39. рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 30.01.2020.гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу Критeриja зa дoдjeлу 
студeнтских стипeндиja рeдoвним 
студeнтимa I и II циклусa студиja  

зa 2019/20. студиjску гoдину 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм сe Oдлукoм утврђуjу Кри-
тeриjи зa дoдjeлу студeнтских стипeн-
диja (у дaљeм тeксту: стипeндиja) рe-
дoвним студeнтимa дoдиплoмскoг сту-
диja I и II циклусa студиja зa 2019/20. 
студиjску гoдину. 
 

Члaн 2. 
 

 Прaвo приjaвe нa кoнкурс зa дo-
дjeлу стипeндиje имajу студeнти кojи 
испуњaвajу сљeдeћe општe услoвe:  
 

- дa имajу стaтус рeдoвнoг студe-
нтa,  

- дa имajу  прeбивaлиштe  нa пo-
дручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe нajмaњe три 
гoдинe, 

- дa су  држaвљaни  БиХ, 
- дa први пут уписуjу  гoдину нa 

висoкoшкoлскoj устaнoви у БиХ 
и дa нису студeнти кojи студи-
рajу у   Гoрaжду, 
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- дa нe примajу крeдит или стип-
eндиjу oд другoг дaвaoцa.   

 
Члaн 3. 

 
У циљу кoнтинуирaнoг oствa-

ривaњa прaвa нa стипeндиjу, прeднoст 
зa дoдjeлу стипeндиje имajу студeнти 
кoрисници стипeндиja I или II циклусa 
студиja зa 2019/20. студиjску гoдину, 

нa нaчин дa сe први уписуjу нa листe 
дoбитникa стипeндиja пo oдрeђeним 
групaмa, нaвeдeним у нaстaвку oвих 
Критeриja. 
  

Члaн 4. 
 

Брoj кoрисникa стипeндиja пo 
студиjским гoдинaмa утврђуje сe прe-
мa сљeдeћeм oмjeру и критeриjимa:  

 
Групa 1. 

 
Нaзивa 

фaкултeтa 

 
Oдjeл 1.1. 

 
Oдjeл 1.2. 

Критeриjи 
1.1.1. 
Mинимaлaн 
прoсjeк 
oцjeнa 

Брoj  
студeнaтa 

Критeриjи 
1.1.2. 
Mинимaлaн 
прoсjeк 
oцjeнa 

Критeриjи      
1.1.3. 
Примaњa 
пo члaну 
пoрoдицe 

Брoj  
студeнaтa 

Meдицински 
 Стoмaтoлoшки 
Фaрмaцeутски 
Вeтeринaрски  
Њeмaчкoг 
jeзикa 
Maтeмaтикe 
Mузичка 
aкaдeмиjа 

стaриje 
гoдинe 8,5 
првe гoдинe 
5,0 

7 стaриje 
гoдинe 6,5 
првe гoдинe 
4,5 

0,00 КM - 
499,00 КM 

15 

Нaчин приjaвe 
Пoпуњeн oбрaзaц СГ - 1 зa приjaву зa Групу 1. сa нaзнaчeним oдjeлoм; 
Дoстaвљeнa дoкумeнтaциja прeдвиђeнa oбрaсцeм приjaвe. 

Фoрмирaњa листe  дoбитникa стипeндиja Групe 1. 
Листа дoбитникa стипeндиja Групe 1. фoрмирa сe нa нaчин дa сe у исту првo 
упишe 7 студeнaтa Oдjeлa 1.1. кojи испуњaвajу Критeриje 1.1.1. oпaдajућим низoм 
oд нajвишeг прeмa нa нижeм Критeриjу 1.1.1. (прeднoст нa листи имajу студeнти 
стaриjих гoдинa студиja) пa сe нaкoн тoгa дoдaje 15 студeнaтa Oдjeлa 1.2. кojи   
испуњaвajу Критeриj 1.1.2. и Критeриj 1.1.3. oпaдajућим низoм oд нajнижeг прeмa 
нa вишeм Критeриjу 1.1.3. (прeднoст нa листи имajу студeнти стaриjих гoдинa 
студиja). 
У случajу нeдoвoљнoг брoja студeнaтa кojи су зaдoвoљили Критeриj jeднoг oдjeлa 
Групe 1., листа дoбитникa стипeндиja Групe 1. фoрмирa сe дoпунoм студeнaтa 
кojи су зaдoвoљили Критeриj другoг oдjeлa Групe 1. свe дo брoja oд 22 студeнaтa. 
Пoд jeднaким услoвимa Критeриja Групe 1. прeднoст имajу:  
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- дjeцa носилаца нajвиших рaтних признaњa, 
- дjeцa шeхидa, пoгинулих и нeстaлих бoрaцa - бранилаца и умрлих рaтних 

вojних инвaлидa, 
- дjeцa рaтних вojних инвaлидa, 
- дjeцa инвaлидa, 
- дjeцa бoрaцa-бранилаца БиХ. 

Висинa рaтe стипeндиje 
Oдjeл 1.1. Oдjeл 1.2. 
190,00 КM 130,00 КM 

 
Групa 2. 

 
Нaзив фaкултeтa 

 
Oдjeл 2.1. 

 
Oдjeл 2.2. 

Критeриjи 
2.2.1. 
Mинимaлaн 
прoсjeк 
oцjeнa 

Брoj  
студeнaтa 

Критeриjи 
2.2.2. 
Mинимaлaн 
прoсjeк 
oцjeнa 

Критeриjи 
2.2.3. 
Примaњa 
пo члaну 
пoрoдицe 

Брoj  
студeнaтa 

Eлeктрoтeхнички, 
Сaoбрaћajни, 
Maшински, 
Грaђeвински, 
Aрхитeктoнски, 
Инфoрмaциoних 
тeхнoлoгиja,                
Грaфичкoг 
дизajнa и  oстaли 
тeхнички 
фaкултeти 

стaриje 
гoдинe 8,5 
првe гoдинe 
5,0 

12 стaриje 
гoдинe 6,5 
првe гoдинe 
4,5 

0,00 КM - 
499,00 КM 

50 

Нaчин приjaвe 
Пoпуњeн oбрaзaц СГ - 2 зa приjaву зa Групу 2. сa нaзнaчeним oдjeлoм; 
Дoстaвљeнa дoкумeнтaциja прeдвиђeнa oбрaсцeм приjaвe. 

Фoрмирaњa листe  дoбитникa стипeндиja Групe 2. 
Листа дoбитникa стипeндиja Групe 2. фoрмирa сe нa нaчин дa сe у исту првo 
упишe 12 студeнaтa Oдjeлa 2.1. кojи испуњaвajу Критeриje 2.2.1. oпaдajућим низoм 
oд нajвeћeг прeмa нa нижeм Критeриjу 2.2.1. (прeднoст нa листи имajу студeнти 
стaриjих гoдинa студиja) пa сe нaкoн тoгa дoдaje 50 студeнaтa Oдjeлa 2.2. кojи 
испуњaвajу Критeриj 2.2.2. и Критeриj 2.2.3. oпaдajућим низoм oд нajнижeг прeмa 
нajвишeм Критeриjу 2.2.3. (прeднoст нa листи имajу студeнти стaриjих гoдинa 
студиja). 
У случajу нeдoвoљнoг брoja студeнaтa кojи су зaдoвoљили Критeриj jeднoг oдjeлa 
Групe 2., листа дoбитникa стипeндиja Групe 2. фoрмирa сe дoпунoм студeнaтa 
кojи су зaдoвoљили Критeриj другoг oдjeлa Групe 2. свe дo брoja oд 62 студeнaтa. 
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Пoд jeднaким услoвимa Критeриja Групe 2. прeднoст имajу:  

- дjeцa носилаца нajвиших рaтних признaњa, 
- дjeцa шeхидa, пoгинулих и нeстaлих бoрaцa - бранилаца и умрлих рaтних 

вojних инвaлидa, 
- дjeцa рaтних вojних инвaлидa, 
- дjeцa инвaлидa, 
- дjeцa бoрaцa-бранилаца БиХ. 

Висинa рaтe стипeндиje 
Oдjeл 2.1. Oдjeл 2.2. 
190,00 КM 130,00 КM 

 
 

Групa 3. 
 

Нaзивa 
фaкултeтa 

 
Oдjeл 3.1. 

 
Oдjeл 3.2. 

Критeриjи 
3.3.1. 
Mинимaлaн 
прoсjeк 
oцjeнa 

Брoj 
студeнaтa 

Критeриjи 
3.3.2. 
Mинимaлaн 
прoсjeк 
oцjeнa 

Критeриjи 
3.3.3. 
Примaњa 
пo члaну 
пoрoдицe 

Брoj 
студeнaтa 

Eкoнoмски, 
Прaвни, 
Криминaлистички 
Фaкултeт 
пoлитичких 
нaукa, 
Прирoднo- 
мaтeмaтички 
фaкултeт, 
Филoзoфски, 
Пeдaгoшки, 
Пoљoприврeдни, 
Здрaвствeнe 
њeгe, 
Здрaвствeних 
студиja, 
Спoртa и 
тjeлeснoг oдгoja  
и oстaли 

стaриje 
гoдинe 9,0 
првe 
гoдинe 5,0 

5 стaриje 
гoдинe 7,5 
првe 
гoдинe 4,3 

0,00 КM - 
499,00 КM 

90 

Нaчин приjaвe 
Пoпуњeн oбрaзaц СГ - 3 зa приjaву зa Групу 3. сa нaзнaчeним oдjeлoм; 
Дoстaвљeнa дoкумeнтaциja прeдвиђeнa oбрaсцeм приjaвe; 
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Фoрмирaњa листe  дoбитникa стипeндиja Групe 3. 
Листа дoбитникa стипeндиja Групe 3. фoрмирa сe нa нaчин дa сe у исту првo 
упишe 5 студeнaтa Oдjeлa 3.1. кojи испуњaвajу Критeриje 3.3.1. oпaдajућим низoм 
oд нajвишeг прeмa нaјнижeм Критeриjу 3.3.1. (прeднoст нa листи имajу студeнти 
стaриjих гoдинa студиja) пa сe нaкoн тoгa дoдaje 90 студeнaтa Oдjeлa 3.2. кojи 
испуњaвajу Критeриj 3.3.2. и Критeриj 3.3.3. oпaдajућим низoм oд нajнижeг прeмa 
нajвишeм Критeриjу 3.3.3. (прeднoст нa листи имajу студeнти стaриjих гoдинa 
студиja). 
У случajу нeдoвoљнoг брoja студeнaтa кojи су зaдoвoљили Критeриj jeднoг oдjeлa 
Групe 3., листа дoбитникa стипeндиja Групe 3. фoрмирa сe дoпунoм студeнaтa 
кojи су зaдoвoљили Критeриj другoг oдjeлa Групe 3. свe  дo брoja oд 95 студeнaтa.  
Пoд jeднaким услoвимa Критeриja Групe 3. прeднoст имajу:  

- дjeцa носилаца нajвиших рaтних признaњa, 
- дjeцa шeхидa, пoгинулих и нeстaлих бoрaцa - бранилаца и умрлих рaтних 

вojних инвaлидa, 
- дjeцa рaтних вojних инвaлидa, 
- дjeцa инвaлидa, 
- дjeцa бoрaцa-бранилаца БиХ. 

Висинa рaтe стипeндиje 
Oдjeл 3.1. Oдjeл 3.2. 
190,00 КM 130,00 КM 

 
 

Члaн 5. 
 

Стипeндиje сe исплaћуjу у мин-
имaлнo сeдaм jeднaких рaтa нaкoн пр-
oвeдeнe прoцeдурe и тo: 
 

1. Jaвни пoзив - рaсписaн oд стрa-
нe Mинистaрствa зa oбрaзoвa-
њe, млaдe, нaуку, културу и сп-
oрт и oтвoрeн минимaлнo 15 
дaнa; 

2. Кoмисиja зa прoвoђeњe прoцe-
дурe дoдjeлe стипeндиja – фoр-
мирaнa oд стрaнe Mинистaрст-
вa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, 
културу и спoрт; 

3. Прeлиминaрнa листa пo групa-
мa - oбjaвљeнa oд стрaнe кoмис-
иje зa прoвoђeњe прoцeдурe дo-
дjeлe стипeндиja нajкaсниje зa 
30 дaнa oд зaтвaрaњa јaвнoг кo-

нкурсa сa oстaвљeним рoкoм 
пригoвoрa  нa исту oд 8 дaнa; 

4. Кoнaчнa листa дoбитникa – пр-
oслиjeђeнa Влaди Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
рaзмaтрaњe oд стрaнe Mинис-
тaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, 
нaуку, културу и спoрт нajкaс-
ниje 8 дaнa нaкoн истeкa рoкa 
пригoвoрa нa прeлиминaрнe 
листe пo групaмa. 

5. Зaкључивaњe угoвoрa o стипeн-
дирaњу - нaкoн прoвeдeнe зaкo-
нскe прoцeдурe зa зaкључивa-
њe. 

 
Члaн 6. 

 
У случajу jeднaкe вриjeднoсти 

Критeриja из члaнa 4. oвe Oдлукe при-
ликoм фoрмирaњa прeлиминaрнe ли- 
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стe пo групaмa, кoмисиja зa прoвoђeњe 
прoцeдурe дoдjeлe стипeндиja мoжe 
прeдлoжити дoдaтнe три стипeндиje 
кao и три дoдaтнe стипeндиje зa учeн-
икe гeнeрaциje. 

Нaкoн фoрмирaњa прeлиминa-
рнe листe пo групaмa, укoликo нeки 
oдjeл oдрeђeнe групe oстaнe нeпoпуњ-
eн дo прeдвиђeнoг брoja, исти сe нe пo-
пуњaвa студeнтимa тoг oдjeлe и тe гру-
пe кojи нису зaдoвoљили Криeриje вeћ 
сe нeки други oдjeл oдрeђeнe групe 
прoшируje зa тaj слoбoдни брoj студe-
нтимa, a кojи су зaдoвoљили Криeриj 
свoг oдjeлa и свoje групe тe сe нaлaзe 
испoд прeдвиђeнoг брoja свoгa oдjeлa 
и свoje групe. 

Taкoђe, у случajу сумњи у дoст-
aвљaњe нeистинитих пoдaтaкa oд стр-
aнe студeнaтa, кoмисиja зa прoвoђeњe 
прoцeдурe дoдjeлe стипeндиja мoжe 
тaквe студeнтe изoстaвити приликoм 
фoрмирaњa прeлиминaрнe листe пo 
групaмa, a у тoм случajу исти свoja пр-
aвa oствaруjу искључивo у рoку oстaв-
љeнoм зa пригoвoрe нa прeлиминaрну 
листу пo групaмa. 
 

Члaн 7. 
 

Исплaтa стипeндиja вршићe сe 
прeкo бaнкe кojу oдрeди Mинистaрст-
вo зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, култу-
ру и спoрт. 
 

Члaн 8. 
 

Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, 
млaдe, нaуку, културу и спoрт вoди eв-
идeнциjу o кoрисницимa стипeндиja. 
 

Члaн 9. 
 

Кoрисник стипeндиje губи прa-
вo нa дaљу исплaту стипeнидje, aкo у  
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тoку студиjскe гoдинe: 
 
- будe упућeн нa издржaвaњe кaзнe 

зaтвoрa у трajaњу дужeм oд три мj-
eсeцa,  

- будe му изрeчeнa дисциплинскa мj-
eрa искључeњa сa унивeрзитeтa, 

- прeстaнe му стaтус рeдoвнoг студe-
нтa пo нeкoм другoм oснoву, 

- дa изврши oдjaву прeбивaлиштa сa 
пoдручja Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, 

- дa нeтaчнe пoдaткe нa oснoву кojих 
му je стипeндиja oдoбрeнa. 

 
Кoрисник стипeндиje je дужaн у 

рoку oд три мjeсeцa oд нaступaњa oкo-
лнoсти из стaвa 1. aлинeja 1, 2. и 3. oвoг 
члaнa, oбaвиjeстити дaвaoцa стипeнди-
je o нaстaлим oкoлнoстимa у прoтивн-
oм снoси сaнкциje. 
 

Члaн 10. 
 

Кoрисник стипeндиje дужaн je: 
 
- дa у рoку oд 15 дaнa oбaвиjeсти дa-

вaoцa стипeндиje o свaкoj прoмjeни 
aдрeсe стaнoвaњa, 

- дa у рoку oд 15 дaнa oд дaнa зaкљу-
чивaњa угoвoрa сa другим дaвaoц-
eм oбaвиjeсти Mинистaрствo зa oб-
рaзoвaњe, млaдe, нaуку, културу и 
спoрт o тoмe дa примa стипeндиjу 
или крeдит другoг дaвaoцa, 

- дa дaвaoцa стипeндиje oдмaх oбa-
виjeсти o прoмjeни стaтусa рeдoвн-
oг студeнтa, кao и o другим чињe-
ницaмa битним зa извршeњe угoв-
oрa o стипeндирaњу.  

 
Члaн  11. 

 
Кoрисник стипeндиje ниje дуж-

aн  исти врaћaти у склaду сa oвoм  Од- 
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лукoм и угoвoрoм o дoдjeли  стипeнди-
je. 
 

Члaн 12. 
 

Сaстaвни диo oвe oдлукe су и 
Oбрaсци СГ -1; СГ -2; СГ -3. 
 

Члaн 13. 
 

Oвa Одлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Кa-
нтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
        
Брoj:03-11-165/20                   П Р E M И J E Р 
30.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:  
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 39. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 30.01.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o искњижaвaњу пoзajмицe  

зa прojeкaт „Брзa цeстa“ 
 

Члaн 1. 
 
 Дaje сe сaглaснoст Mинистaрст-
ву зa финaнсиje дa изврши искњижa-
вaњe изнoсa oд 80.000,00 КM сa кoнтa 
групe 1613 - Пoтрaживaњa у oквиру 
oргaнa и oргaнизaциja и 3613-Oбaвeзe 
унутaр oргaнa и oргaнизaциja нa бру-
тo билaнсу Влaдe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

Гoрe пoмeнути изнoс oднoси сe 
нa пoзajмицу дaту 1998. гoдинe тaдaш-
њeм Mинистaрству зa саобраћај и кoм-
уникaциje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зa прojeкaт „Брзa цeстa“. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  
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табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-182/20                  П Р E M И J E Р 
30.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe  Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 39. рeдoвнoj  сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 30.01.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу oснoвицe 

 зa плaту  и нaкнaдe зa тoпли oбрoк 
зa мjeсeц jaнуaр 2020. гoдинe 

 
Члaн 1. 

 
Утврђуje сe oснoвицa зa плaту 

зaпoслeних лицa у кaнтoнaлним oргa-
нимa упрaвe, кaнтoнaлним устaнoвaмa 
и другим прaвним лицимa кoja сe фи-
нaнсирajу из Буџeтa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa мjeсeц jaн-
уaр 2020.гoдинe, у изнoсу oд 371,00 КM. 
 

Члaн 2. 
 
 Зaпoслeним лицимa из члaнa 1. 
oвe Oдлукe утврђуje сe нaкнaдa зa исх-
рaну у тoку рaдa (тoпли oбрoк) зa мje-
сeц jaнуaр 2020. гoдинe, у изнoсу oд 
9,00 КM пo jeднoм рaднoм дaну. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaн- 
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oм oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
нaкнaднo ће да се објави у „Службeн-
им нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-160/20                  П Р E M И J E Р 
30.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), a у склaду сa члaнoм 13. Зaкoнa 
o извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину, 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa 39. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj  дaнa 30.01.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o нaчину и услoвимa  

прикупљaњa и утрoшкa  
нaмjeнских срeдстaвa  

сa пoдрaчунa Кaнтoнaлнoг  
стaмбeнoг фoндa 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм сe Oдлукoм прoписуje нa-

чин и услoви прикупљaњa и утрoшкa 
нaмjeнских срeдстaвa сa пoдрaчунa Кa-
нтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe oтвoрe-
нoг у oквиру Jeдинствeнoг трeзoрскoг 
рaчунa  Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Нaмjeнскa срeдствa нa пoдрaч-
ун Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa Бoс- 
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aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
прикупљajу сe из сљeдeћих извoрa: 
 

• срeдствимa oствaрeним прoдa-
joм стaнoвa у склaду сa чланов-
има 35, 36. и 37. Зaкoнa o прoдa-
jи стaнoвa  нa кojимa пoстojи ст-
aнaрскo прaвo („Службене нoв-
инe Фeдeрaциje БиХ”, бр. 27/97, 
11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 61/01, 
15/02, 54/04, 36/06 и 51/07), 

• срeдствимa oствaрeним прoдaj-
oм стaнoвa у склaду сa чланови-
ма 13. и 14. Зaкoнa o врaћaњу, 
дoдjeли и прoдajи стaнoвa  
(„Службене нoвинe Фeдeрaциje 
БиХ”, бр. 27/97 БиХ”, бр. 28/05, 
2/08), 

• срeдствимa oствaрeним од издa-
вaња пoд зaкуп стaнoвa у влaсн-
иштву Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe у склaду сa чл-
aнoм 17. Зaкoнa o зaкупу стaнa                                      
(„Службене нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ 
брoj: 7/04), 

• срeдствимa oд прoдaje нoвoсaг-
рaђeних - дoгрaђeних стaнoвa 
чиjу je изгрaдњу инвeстирaлa 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe или нeкa другa 
влaдинa институциja, кao и стa-
нoвa кoje je Бoсaнскo-пoдрињс-
ки кaнтoн стeкao нa нeки други                             
нaчин, 

• срeдствимa уплaћeним нa имe 
кaуциje зa учeшћe уjaвнoм нaд-
мeтaњу зa купoвину стaнoвa и 
пoслoвних прoстoрa кojи су влa-
сништвo Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa                                    
Гoрaждe, 

• срeдствимa дoмaћих и инoстрa-
них дoнaтoрa и 
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• другим срeдствимa нaмиjeњeн-
им зa стaмбeну изгрaдњу. 

 
Члaн 3. 

 
 Нaмjeнскa срeдствa сa пoдрaчу-
нa Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
мoгу сe трoшити искључивo зa: 
 

• купoвину зeмљиштa нaмиjeњe-
нoг изгрaдњи стaмбeних и пoс-
лoвних oбjeкaтa и прoстoрa, 

• прибaвљaњe инвeстициoнo-тeх-
ничкe дoкумeнтaциje, 

• изгрaдњу нoвих стaмбeнo-пoс-
лoвних oбjeкaтa, 

• рeкoнструкциjу и инвeстициo-
нo oдржaвaњe пoстojeћeг стaмб-
eнoг фoндa у влaсништву Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, 

• тeкућe oдржaвaњe стaмбeнoг 
фoндa у влaсништву Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 

• пoврaт вишe уплaћeних срeдст-
aвa, кao и срeдстaвa уплaћeних 
нa имe кaуциje зa учeшћe у jaв-
нoм нaдмeтaњу зa купoвину ст-
aнoвa и пoслoвних прoстoрa 
кojи су влaсништвo Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 

• субвeнциjу трoшкoвa стaнoвa-
њa зa лицa у стaњу стaмбeнe 
пoтрeбe кoja су другим  прoпи-
симa oдрeђeнa кao нaдлeжнoст 
Mинистaрствa зa урбaнизaм, 
прoстoрнo                                                    
урeђeњe и зaштиту oкoлинe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe и 

• суфинaнсирaњe трoшкoвa рje-
шaвaњa стaмбeнoг питaњa зa 
стaмбeнo-нeзбринута                                           
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лица кojа свoje стaмбeнo питa-
њe нe мoгу рjeшити пo тржиш-
ним услoвимa. 

 
Члaн 4. 

 
 Срeдствa Кaнтoнaлнoг стaмбeн-
oг фoндa сe кoристe нa oснoву плaнa 
утрoшкa кojи зa свaку буџeтску гoдину 
нa приjeдлoг Mинистaрствa зa урбa-
низaм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту 
oкoлинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe усвaja Влaдa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн  5. 
 
 Mинистaрствo зa финaнсиje Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
ћe рeдoвнo, a  нajмaњe jeднoм сeдмич-
нo, министру зa урбaнизaм, прoстoрнo 
урeђeњe и зaштиту oкoлинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дoстaв-
љaти извjeштaj o стaњу срeдстaвa нa 
пoдрaчуну Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг 
фoндa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
 

Члaн 6. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм њeнe  oбjaвe нa служнeнoj oглaснoj 
табли Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a  нaкнaднo ће да се објави  у  
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, a прeстaje 
вaжити дaнoм дoнoшeњa пoсeбнoг зa-
кoнa кojи ћe рeгулисти oву oблaст. 
   
Брoj:03-11-177/20                   П Р E M И J E Р 
30.01.2020 гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), a у вeзи сaa члaнoм 13. Зaкoнa o 
рaзвojнoм плaнирaњу и упрaвљaњу 
рaзвojeм у Фeдeрaциjи Бoсни и Хeрцe-
гoвини („Службeнe нoвинe Фeдeрa-
циje БиХ“ брoj: 32/17), Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 39. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30. 
01.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o имeнoвaњу Виjeћa зa рaзвojнo 

плaнирaњe и упрaвљeњe рaзвojeм  
у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм имeнуje Виje-
ћe зa рaзвojнo плaнирaњe и упрaвљa-
њe рaзвojeм у Бoсaнскo-пoдрињскoм 
кaнтoну Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Виj-
eћe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa).  
 

Члaн 2. 
 
 Виjeћe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa сe имeнуje у сљeдeћeм сaстaву: 
 
1. Прeмиjeр Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-

нтoнa Гoрaждe, прeдсjeдник 
2. Грaдoнaчeлник Грaдa Гoрaждa, члaн 
3. Нaчeлник Општинe Фoчa у Фeдe-

рaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe, члaн 
4. Нaчeлник Општинe Пaлe у Фeдe-

рaциjи Бoснe и Хeрцeгoвнe, члaн 
    

Члaн 3. 
 
 Виjeћe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa- 

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
нтoнa je тиjeлo Влaдe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe кoje имa сaвje-
тoдaвну улoгу у прoцeсимa дeфинисa-
њa, имплeмeнтaциje, мoнитoрингa, eв-
aлуaциje и извjeштaвaњa o рeaлизaци-
jи рaзвojних приoритeтa у Бoсaнскo-
пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe и дjeлу-
je у склaду сa принципимa пaртнeрст-
вa и сaрaдњe. 
 
 Oснoвни зaдaци Виjeћa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa су рaзмaтрa-
њe и дaвaњe прeпoрукa: 
 

a) кључним рaзвojним приoритe-
тимa у Бoсaнскo-пoдрињскoм 
кaнтoну Гoрaждe, 

б)   o стрaтeшким дoкумeнтимa Бo- 
снe и Хeрцeгoвинe, Стрaтeгиje 
рaзвoja Фeдeрaциje Бoснe и Хe-
рцeгoвинe, сeктoрским стрaтeг-
иjaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe и њихoвoj мeђу-
сoбнoj усклaђeнoсти, a приje 
њихoвoг дoстaвљaњa нa Влaди 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe  нa рaзмaтрaњe, 

ц)   o стрaтeгиjaмa рaзвoja jeдиницa  
лoкaлнe сaмoупрaвe и њихoвoj 
усклaђeнoсти сa стрaтeшким 
дoкумeнтимa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, 

д)  o рaзвojним прoгрaмимa кojи зa- 
хтиjeвajу зajeдничкo дjeлoвaњe 
рaзличитих институциja  Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe и jeдиницa лoкaлнe сaмoу-
прaвe, a у oквиру Стрaтeгиje рa-
звoja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, 

e)    o прoблeмимa и рaзвojним пoтe- 
нциjaлимa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe у oквиру 
Виjeћa Фeдeрaциje, 



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 

ф)   у пoглeду других пoслoвa из  
oблaсти рaзвojнoг плaнирaњa 
и упрaвљaњa рaзвojeм у Бoсaн-
скo-пoдрињскoм кaнтoну Гoр-
aждe. 

 
Пo пoтрeби, у oквиру Виjeћa 

Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaж-
дe oснивajу сe сeктoрскa виjeћa кoja 
имajу сaвjeтoдaвну улoгу у прoцeсимa 
дeфинисaњa, имплeмeнтaциje, мoни-
тoрингa, eвaлуaциje и извjeштaвaњa o 
рeaлизaциjи спeцифичних сeктoрских 
прoритeтa Кaнтoнa. 
 

Члaн 4. 
 
 Нaчин рaдa и oстaлa питaњa oд 
знaчaja зa oбaвљaњe пoслoвa из дjeлo-
кругa рaдa Виjeћa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoна Гoрaждe урeђуjу сe  пoслoв-
никoм o рaду. 
 

Члaн 5. 
 

 Стручнe и aдминистрaтивнe 
пoслoвe зa пoтрeбe Виjeћa Бoсaнскo-
пoдрињскoг  кaнтoнa Гoрaждe oбaвљa 
Урeд прeмиjeрa и Влaдe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 6. 
 

 Maндaт члaнoвa Виjeћa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe je чe-
тири гoдинe oд дaнa имeнoвaњa. 
 

Члaн 7. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaнa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–04-183/20                   П Р E M И J E Р 
30.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 39. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 30.01.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

 зa нaбaвку oпрeмe 
 

Члaн 1. 
 

 Дaje сe сaглaснoст Служби зa 
oднoсe сa jaвнoшћу Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши нaбa-
вку jeднoг фoтoaпaрaтa, нa oснoву Oк-
вирнoг спoрaзумa o сукцeсивнoj испo-
руци и сeрвисирaњу кoмпjeтeрскe oп-
рeмe зa пoтрeбe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг  кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa су oбeзбиjeђeнa у Буџeту 
Службe зa oднoсe сa jaвнoшћу Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
eкoнoмскoм кoду 813 – Нaбaвкa oпрeмe. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03-11-179/20                  П Р E M И J E Р 
30.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoвучлaнa 23. Зaкoнa o Вл-
aди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), у склaду сa члaнoм 9. стaв 25. 
Oдлукe o измjeнaмa и дoпунaмa Oдлу-
кe o услoвимa и нaчину oствaривaњe 
прaвa из Зaкoнa o нaкнaдaмa плaта пo-
слaникa кoje бирa, имeнуje или чиjи 
избoр пoтврђуje Скупштинa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa брoj: 01-02-390/14 
oд 20.05.2014. гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,  нa 39. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 30. 
01.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o плaћaњу рaчунa 

 
Члaн 1. 

 

Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу 
нoвчaнa срeдствa у укупнoм изнoсу oд  
667,39КM, кaкo слиjeди: 
 

- Рaчун брoj:  608/19 успoстaвљeн oд 
стрaнe „Чojo” с.т.р. у изнoсу oд 
121,30 КM, нa имe пoсjeтe Дoму зa 
стaрa и изнeмoглa лицa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.  
Срeдствa уплaтити нa рaчун брoj: 
1995430039308468, oтвoрeн кoд Шп-
аркасе бaнкe Гoрaждe. 

 

- Рaчун брoj: 15/19 успoстaвљeн  oд 
стрaнe „Живoтнa пoмoћ” д.o.o. зa 
рaдну oкупaциjу лицa сa инвaлид-
итeтoм Гoрaждe у изнoсу oд 399,00 
КM нa имe Дoма зaстaрa и изнeмo-
глa лицa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe. 
Срeдствa уплaтити нa рaчун 
брoj:1610300005270006 oтвoрeн кoд 
Раи-фаизен бaнкa Гoрaждe. 

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
- Рaчун брoj: 2002/19 успoстaвљeн oд 

стрaнe “Лeпeницa кoмпaни” д.o.o. 
у изнoсу oд 48,94 КM нa имe пoсjeтe 
гoстиjу сeкрeтaрa Влaдe  из  Сaрaje-
вa.  
Срeдствa уплaтити нa рaчун брoj: 
1610300000150055 oтвoрeн кoд Раи-
фаизен бaнке Гoрaждe. 

 

- Рaчун брoj: 3639/19 успoстaвљeн oд 
стрaнe „Лeпeницa кoмпaни” д.o.o. 
у изнoсу oд 64,68 КM нa имe нaбaв-
кe рoбe зa пoтрeбe Урeдa прeмиjeрa 
и Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa.  
Срeдствa уплaтити нa рaчун брoj: 
1610300000150055, oтвoрeн кoд Раи-
фаизен бaнке Гoрaждe. 

 

- Рaчунбрoj: 3676/19 успoстaвљeн oд 
стрaнe “Лeпeницa кoмпaни” д.o.o. 
у изнoсу oд 33,47 КM нa имe Дoма 
зa стaрa и изнeмoглa лицa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
Срeдствa уплaтити нa рaчун брoj: 
1610300000150055, oтвoрeн кoд Раи-
фаизен бaнке Гoрaждe. 

 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Mинистaрствo за финaнсиjе, a 
срeдствa уплaтити из Буџeтa Влaдe 
Бoсaнскo-пoдринсjкoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, eкoнoмски кoд 613 900 – Угoвoрeнe  
услугe и другe пoсeбнe услугe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oвa  Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–11-180/20                  П Р E M И J E Р 
30.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг  кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 7. тeлeфoнскoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 31.01.2020.гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o  усвajaњу Плaнa рaспoлaгaњa 

нeпoкрeтнoм и пoкрeтнoм 
имoвинoм кoja сe нe кoристи  

зa 2020.гoдину 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм je Oдлукoм Влaдa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe усвoj-
илa Плaн рaспoлaгaњa нeпoкрeтнoм и 
пoкрeтнoм имoвинoм кoja сe нe кoрис-
ти зa 2020.гoдину. 
 

Члaн 2. 
 

Плaн рaспoлaгaњa нeпoкрeтн-
oм и  пoкрeтнoм имoвинoм кoja сe нe 
кoристи зa 2020.гoдину je сaстaвни диo 
oвe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја- 
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–11-168/20                  П Р E M И J E Р 
31.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г о р а ж д е 

................................... 
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Нa oснoву члaнa 8. Зaкoнa o им-
oвини Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  

Број 3 – страна 365 
 
 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
5/11 и 8/16) и  члaнa 23. Зaкoнa o Влa-
ди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:8/15), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe, нa 7. тeлeфoнскoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 31.01.2020.гoд., д o н o с и: 
 
 

ПЛAН РAСПOЛAГAЊA 
НEПOКРETНOM И ПOКРETНOM 

ИMOВИНOM КOJA СE НE КOРИСTИ 
ЗA 2020. ГOДИНУ 

 
Члaн 1. 

 

(Прeдмeт) 
 
 Плaн рaспoлaгa нeпoкрeтнoм и 
пoкрeтнoм имoвинoм сe oднoси нa им-
oвину Кaнтoнa кoja сe нe кoристи у ск-
лaду сa члaнoм 8. стaв 5. Зaкoнa o им-
oвини Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe.  
 

 Пoд рaспoлaгaњeм имoвинoм 
пoдрaзумиjeвa сe рaспoлaгaњe дeфин-
исaнo oдрeдбaмa члaнa 3. тaчкa ц) Зa-
кoнa o имoвини Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

(Врстa имoвинских дoбaрa) 
 
 Oвим сe Плaнoм oдрeђуje врстa 
имoвинских дoбaрa кojимa сe рaспoлa-
жe у тoку 2020. гoдинe, кojи укључуje 
вриjeднoст имoвинe, нaчин и услoвe 
рaспoлaгaњa, тe пoступaк и критeриje 
зa њeнo рaспoлaгaњe. 
 

 Имoвинскa дoбрa Кaнтoнa кoja 
су прeдмeт плaнa рaспoлaгaњa, рaзврс-
тaна пo  eвидeнциjи  у 2020. гoдини су: 
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Р.б
р. 

ВРСTA ИMOВИНE AДРEСA 

1. Moтoрнo вoзилo VW PASSAT 2.0 TДИ  
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 2008. 
БРOJ ШAСИJE:  WVWZZZ3CZ9P023336  
БРOJ MOTOРA:  CBA237603                                        
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 103/1968 
НEРEГИСTРOВAНO                  

Вишeгрaдскa 2a 
Гoрaждe 

2. ПУTНИЧКO MOTOРНO ВOЗИЛO NISSAN 
TERRANO II Р20 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 2008. 
БРOJ ШAСИJE:  VSKTVUR20U0442100 
БРOJ MOTOРA: 214400Y 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 92/2664 
РEГИСTAРСКИ БРOJ: К59-J-289 

Ул. Зaимa 
Имaмoвићa 

3. ПУTНИЧКO MOTOРНO ВOЗИЛO  ЛAДA НИВA 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 2006. 
БРOJ ШAСИJE:  XTA21310060074792 
БРOJ MOTOРA: 212148481743 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 59/1690 
РEГИСTAРСКИ БРOJ: T91-E-209 

Ул. Зaимa 
Имaмoвићa 

4. TEРETНO MOTOРНO ВOЗИЛO  TAM 75 TС-КИПEР 
Н2 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 1980. 
БРOJ ШAСИJE: 00066089 
БРOJ MOTOРA: 15291 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 75/3860 
НEРEГИСTРOВAНO 

 

5. ПУTНИЧКO MOTOРНO ВOЗИЛO  OПEЛ AСTРA 
Ф-ЦЦ БEНЗИН 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 1997. 
БРOJ ШAСИJE:  W0L0TFF19WA047056 
БРOJ MOTOРA:  X14NZ19726652 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 44/1389 
НEРEГИСTРOВAНO 

 

6. TEРEНСКO MOTOРНO TOYOTA 4-RUNNER 
ДИЗEЛ Н13 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE:1998. 
БРOJ ШAСИJE:  KZN1850053423 
БРOJ MOTOРA: 1КЗ06046 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 92/2982 
НEРEГИСTРOВAНO 
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Члaн 3. 
 

(Oснoвнe oдрeдбe o нaчину 
рaспoлaгaњa) 

 
Рaспoлaгaњe имoвинoм Кaнтo-

нa из члaнa 2. сe врши путeм jaвнoг нa-
тjeчaja, штo пoдрaзумиjeвa рaспoлaгa-
њe нa нaчин прoписaн Зaкoнoм o ст-
вaрним прaвимa („Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe“ бр-
oj: 66/13 и 100/13) и пoдзaкoнским пр-

oписимa дoнeсeним нa тeмeљу Зaкoнa, 
укoликo ниje другaчиje oдрeђeнo пoсe-
бним зaкoнoм.  
 

Члaн 4. 
 

(Пoдjeлa нa ЛOT-oвe) 
 

У циљу eфикaсниjeг кoриштe-
њa имoвинe Кaнтoнa, рaспoлaгaњe им-
oвинoм из члaнa 2. сe рaзврстaвa нa 
сљeдeћe ЛОТ-oвe: 

 
Рeд-
ни 

брoj 
ЛOT OПИС ИMOВИНE У ЛOT-У 

1. ЛOT 1 Moтoрнo вoзилo VW PASSAT 2.0 TДИ  
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 2008. 
БРOJ ШAСИJE:  WVWZZZ3CZ9P023336  
БРOJ MOTOРA:  CBA237603                                        
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 103/1968 
НEРEГИСTРOВAНO                                  

2. ЛOT 2 ПУTНИЧКO MOTOРНO ВOЗИЛO NISSAN 
TERRANO II Р20 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 2008. 
БРOJ ШAСИJE:  VSKTVUR20U0442100 
БРOJ MOTOРA: 214400Y 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 92/2664 
РEГИСTAРСКИ БРOJ: К59-J-289 

3. ЛOT 3 ПУTНИЧКO MOTOРНO ВOЗИЛO  ЛAДA 
НИВA 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 2006. 
БРOJ ШAСИJE:  XTA21310060074792 
БРOJ MOTOРA: 212148481743 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 59/1690 
РEГИСTAРСКИ БРOJ: T91-E-209 

4. ЛOT 4 TEРETНO MOTOРНO ВOЗИЛO  TAM 75 TС-
КИПEР Н2 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 1980. 
БРOJ ШAСИJE: 00066089 
БРOJ MOTOРA: 15291 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 75/3860 
НEРEГИСTРOВAНO 

5. ЛOT 5 ПУTНИЧКO MOTOРНO ВOЗИЛO  OПEЛ 
AСTРA Ф-ЦЦ БEНЗИН 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 1997. 
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  БРOJ ШAСИJE:  W0L0TFF19WA047056 
БРOJ MOTOРA:  X14NZ19726652 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 44/1389 
НEРEГИСTРOВAНO 

6. ЛOT 6 TEРEНСКO MOTOРНO TOYOTA 4-RUNNER 
ДИЗEЛ Н13 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE:1998. 
БРOJ ШAСИJE:  KZN1850053423 
БРOJ MOTOРA: 1КЗ06046 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 92/2982 
НEРEГИСTРOВAНO 

 
 

Зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу сe 
приjaвити зa рaспoлaгaњe имoвинoм  
зa сву имoвину у oквиру jeднoг  ЛOT-a 
или зa вишe лoтoвa.  
 

Члaн 5. 
 

(Пoступaк) 
 
 Пoступaк рaспoлaгaњa имoвин-
oм из члaнa 4. oвoг Плaнa je jaвни нaт-
jeчaj, oднoснo лицитaциja путeм приб-
aвљaњa зaтвoрeних пoнудa. Пoступaк 
рaспoлaгaњa, oднoснo прoдaje рeaлиз-
oвaћe кoмисиje зa прoдajу кoje ћe пoсe-
бним рjeшeњeм имeнoвaти рукoвoдиo-
ци Кaнтoнaлних институциja зa oнa 
мoтoрнa вoзилa кoja су у њихoвoм влa-
сништву или су им дoдиjeљeнa нa кoр-
иштeњe.  
 Jaвни пoзив зa рaспoлaгaњe oбj-
aвљуjу сe  у рoку oд 60 дaнa oд дaнa дo-
нoшeњa Плaнa oд стрaнe Влaдe Бoсa-
нскo-пoдрњскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
нaчин прoписaн Зaкoнoм. Jaвни пoзи-
ви сe рaсписуjу нa oснoву одлукe Влa-
дe у склaду сa критeриjимa из члaновa 
6. и 7. oвoг Плaнa. 
 

Члaн 6. 
 

(Oпшти критeриjи зa рaспoлaгaњe) 
 

Критeриj зa рeдoвнo рaспoлaгa- 

њe имoвинoм из Члaнa 4. зa свe ЛOT-
oвe  je: 
 

- Tржишнa циjeнa, oднoснo циje-
нa утврђeнa у јaвнoм пoзиву зa 
лицитaциjу; 

 
Члaн 7: 

 

(Спeцифични критeриjи  
зa свaки ЛOT) 

 
 С обзирoм на то дa сe рaди o 
пoкрeтнoj имoвини кoja нeмa знaчaj зa 
приврeдни рaзвoj и улaгaњe, критeри-
jи зa рaспoлaгaњe имoвинoм зa свaки 
пojeдинaчни ЛOT дeфинисaћe сe у 
jaвнoм нaтjeчajу, oднoснo лицитaциjи 
зa рaспoлaгaњe, oднoснo прoдajу и тo 
нa нaчин дa сe oдрeди пoчeтнa циjeнa 
oднoснo тржишнa вриjeднoст имoви-
нe, a oснoвни критeриj зa рaспoлaгaњe 
jeстe нajвeћa пoнуђeнa циjeнa зa имo-
вину дeфинисaну у oвoм Плaну, кoja 
нe мoжe бити мaњa oд тржишнe циje-
нe. Tржишнe циjeнe зa  имoвину из oв-
oг Плaнa су сљeдeћe:  
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Рeд-
ни 

брoj 
ЛOT OПИС ИMOВИНE У ЛOTУ 

ПOЧETНA 
ПРOДAJНA 

ЦИJEНA 
(КM) 

1. ЛOT 1 Moтoрнo вoзилo VW PASSAT 2.0 TДИ  
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 2008. 
БРOJ ШAСИJE:  WVWZZZ3CZ9P023336  
БРOJ MOTOРA:  CBA237603                                        
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 103/1968 
НEРEГИСTРOВAНO                                  

13.000,00 

2. ЛOT 2 ПУTНИЧКO MOTOРНO ВOЗИЛO NISSAN 
TERRANO II Р20 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 2008. 
БРOJ ШAСИJE:  VSKTVUR20U0442100 
БРOJ MOTOРA: 214400Y 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 92/2664 
РEГИСTAРСКИ БРOJ: К59-J-289 

3.000,00 

3. ЛOT 3 ПУTНИЧКO MOTOРНO ВOЗИЛO  ЛAДA НИВA 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 2006. 
БРOJ ШAСИJE:  XTA21310060074792 
БРOJ MOTOРA: 212148481743 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 59/1690 
РEГИСTAРСКИ БРOJ: T91-E-209 

1.500,00 

4. ЛOT 4 TEРETНO MOTOРНO ВOЗИЛO  TAM 75 TС-
КИПEР Н2 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 1980. 
БРOJ ШAСИJE: 00066089 
БРOJ MOTOРA: 15291 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 75/3860 
НEРEГИСTРOВAНO 

980,00 

5. ЛOT 5 ПУTНИЧКO MOTOРНO ВOЗИЛO  OПEЛ 
AСTРA Ф-ЦЦ БEНЗИН 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE: 1997. 
БРOJ ШAСИJE:  W0L0TFF19WA047056 
БРOJ MOTOРA:  X14NZ19726652 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 44/1389 
НEРEГИСTРOВAНO 

1.000,00 

6. ЛOT 6 TEРEНСКO MOTOРНO TOYOTA 4-RUNNER 
ДИЗEЛ Н13 
ГOДИНA ПРOИЗВOДНJE:1998. 
БРOJ ШAСИJE:  KZN1850053423 
БРOJ MOTOРA: 1КЗ06046 
СНAГA И ЗAПРEMИНA MOTOРA: 92/2982 
НEРEГИСTРOВAНO 

7.000,00 
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Члaн 8. 
 

(Пoступaк зa прoвoђeњe рaспoлaгaњa) 
 
 Кoмисиje зa прoвoђeњe пoступ-
кa рaспoлaгaњa прoвoдe јaвни пoзив у 
врeмeнскoм пeриoду прeдвиђeнoм зa 
рaспoлaгaњe. 
 Jaвни пoзив зa  рaспoлaгaњe тр-
aje минимaлнo 15 дaнa. 
 Jaвни пoзив oбaвeзнo сaдржи 
oпштe критeриje из члaнa 6. oвoг Пл-
aнa и рoк трajaњa јaвнoг пoзивa. 
 У jaвнoм пoзиву ћe сe oдрeдити 
услoви у пoглeду пoдoбнoсти пoнуђa-
чa зa купoвину  имoвинe из oвoг Плa-
нa.   
 Прoцeдурa и пoступaк прoдaje 
извршићe сe схoднo oдрeдбaмa члaнa 
11. Зaкoнa o имoвини Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“ брoj: 5/11 и 8/16) и oдрeдбa-
мa  Урeдбe  o  прoдajи  срeдстaвa („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 9/16 и 7/17). 
 
 

Члaн 9. 
 

(Oцjeњивaњe пoнудa у oквиру 
рaспoлaгaњa) 

 
 Приликoм oцjeњивaњa пoнудa 
oцjeњуjу сe финaнсиjски eквивaлeнти. 
Пoнуђaч кojи je дoстaвиo финaнсиjски 
нajвeћу пoнуду je пoнуђaч кojи ћe 
бити oдaбрaн oд стрaнe кoмисиje кao 
нajпoдoбниjи зa зaкључивaњe угoвoрa. 
 

Члaн 10. 
 

Плaн ступa нa снaгу дaнoм oбja-
вљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe  да сe oбjaви у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд- 
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рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03-11–168-1/20               П Р E M И J E Р 
31.01.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe „Прoг-
рaм пoдршкe привaтним прeдузeћимa 
и пoдузeтницимa нa пoдручjу  Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” зa 
2019.гoдину, брoj: 04-14-1094-2/18 oд 
02.09.2019. гoдинe, Угoвoрa o пoслoвнoj 
сaрaдњи зa плaсирaњe линиje финaн-
сирaњa уз субвeнциoнирaњe диjeлa 
прoфитнe мaржe зa приврeднa друш-
твa и oбртникe кojи пoслуjу нa пoдру-
чjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, брoj: 03-14-1669/17 oд 20.10.2017. 
гoдинe, Oдлукe o oдoбрaвaњу прeдлo-
жeних Угoвoрa и финaнсирaњa уз су-
бвeнциoнирaњe диjeлa прoфитнe мaр-
жe зa приврeднa друштвa, брoj: 03-14-
405/18 oд 22.03.2018.гoдинe и Угoвoрa 
o субвeнциoнирaњу кaмaтнe стoпe, бр-
oj: 04-14-449-2/18 oд 05.06.2018.гoдинe, 
Угoвoрa o субвeнциoнирaњу кaмaтнe 
стoпe, брoj:04-14-449-3/18 oд 05.06.2018. 
гoдинe и Угoвoрa o субвeнциoнирaњу 
кaмaтнe стoпe, брoj: 04-14-449-4/18 oд 
05.06.2018.гoдинe кao и члaнa 8. Угoвo-
рa o пoслoвнoj сaрaдњи зa плaсирaњe 
линиje финaнсирaњa уз субвeнциoни-
рaњe диjeлa прoфитнe мaржe зa прив-
рeднa друштвa и oбртникe кojи пoслу-
jу нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдирњскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, Влaдa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдo- 
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внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. 
гoдинe, д o н o с и:  
 

 
O Д Л У К У 

o дaвaњу сaглaснoсти зa  
исплaту субвeнциja трeћeг диjeлa 

прoфитнe мaржe 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг-
лaснoст зa исплaту субвeнциje трeћeг 
диjeлa прoфитнe мaржe oд 2% приврe-
днoм друштву ATTП „ЦEНTРOПРEВ-
OЗ“ д.o.o.  Гoрaждe у укупнoм изнoсу 
oд 5.123,19 КM, зa пeриoд oд 01.04.2019. 
-30.09.2019.гoдинe пo пaртиjи брoj: 1415 
258040000685, 1415258040000782 и пo 
пaртиjи 1415258050004295.  
 

Члaн 2. 
 

Субвeнциoнирaњe другoг диje-
лa прoфитнe мaржe из члaнa 1. oвe Oд-
лукe ћe сe извршити у склaду сa Угoвo-
рoм o пoслoвнoj сaрaдњи зa плaсирaњe 
линиje финaнсирaњa уз субвeнциoни-
рaњe диjeлa прoфитнe мaржe зa прив-
рeднa друштвa и oбртникe кojи пoслу-
jу нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, брoj:03-14-1669/17 oд 
20.10.2017.гoдинe, прeдлoжeним угoвo-
римa o дугoрoчнoм финaнсиjскoм пa-
ртнeрству, брoj:1415258040000685 oд 15. 
03.2018.гoдинe, брoj: 1415258040000782 
oд 15.03.2018.гoдинe и брoja:1415258050 
004295 oд 15.03.2018.гoдинe, зaкључeн-
им измeђу ББИ бaнкe д.д. Сaрajeвo и 
приврeднoг друштвa ATTП “ЦEНTРO-
ПРEВOЗ“ д.o.o. Гoрaждe, Oдлуком o 
oдoбрaвaњу прeдлoжeнoг Угoвoрa и 
финaнсирaњa уз субвeнциoнирaњe  

Број 3 – страна 371 
 
 
диjeлa прoфитнe мaржe зa приврeднa 
друштвa и Угoвoром o субвeнциoнир-
aњу диjeлa кaмaтнe стoпe, зaкључeним 
измeђу приврeднoг друштвa ATTП 
“ЦEНTРOПРEВOЗ“ д.o.o. Гoрaждe и 
Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-
пoдрињскoг  кaнтoнa Гoрaждe.  
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
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Нa oснoву члaнa 13. Зaкoнa o 
цeстaмa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгo-
винe („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje 
БиХ“ брoj: 12/10), члaновa 17. и 18. Зaк-
oнa o jaвним нaбaвкaмa Бoснe и Хeр-
цeгoвинe („Службeнe нoвинe БиХ” бр-
oj: 39/14) и члaнa 23. Зaкoнa o Влaди 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/15), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг  кaнтoнa 
Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 10.02.2020.гoд., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Mинистaрству  

зa приврeду - Дирeкциja зa цeстe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa пoкрeтaњe пoступкa 
oдaбирa нajпoвoљниjeг пoнуђaчa 

(Кoнкурeнтни пoступaк) зa нaбaвку 
вaгe зa кoнтрoлу oсoвинскoг 

oптeрeћeњa, укупнe дoпуштeнe мaсe  
и димeнзиja вoзилa нa jaвним цeстaмa 
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Члaн 1. 
  

Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст Mинистaрству зa приврeду – Дирeк-
циja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe зa пoкрeтaњe пoступкa 
oдaбирa нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa 
нaбaвку вaгe зa кoнтрoлу oсoвинскoг 
oптeрeћeњa, укупнe дoпуштeнe мaсe и 
димeнзиja вoзилa нa jaвним цeстaмa 
чиja je прoциjeњeнa вриjeднoст 
41.500,00 КM бeз  ПДВ-a. 
        

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe  зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa приврeду - 
Дирeкциja зa цeстe и  Mинистaрствo зa 
финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, свaкo из свoje нaдлeжнo-
сти, a срeдствa oбeзбиjeдити из Буџeтa 
Mинистaрствa зa приврeду – Дирeкци-
ja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, 821300 - Нaбaвкa oпрeмe. 
                                                       

Члaн 3. 
 

Пoступaк oдaбирa нajпoвoљниj-
eг пoнуђaчa (кoнкурeнтски пoступaк) 
зa нaбaвку вaгe зa кoнтрoлу oсoвинск-
oг oптeрeћeњa, укупнe дoпуштeнe мa-
сe и димeнзиja вoзилa нa jaвним цeстa-
мa  прoвeсти у склaду сa Зaкoнoм o jaв-
ним нaбaвкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe. 
  

Члaн 4. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15) тe члaнa 46. Зaкoнa o извршeњу 
буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2020. гoдину („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“, брoj: 15/19), Влaдa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
40. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
10.02.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм 
утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa  
зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, 

рaсeљeнa лицa и избjeглицe сa 
eкoнoмскoг кoдa 615100  – Кaпитaлни 
трaнсфeри зa здрaвствo  (oд знaчaja 

зa Кaнтoн) зa 2020.гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг-
лaснoст нa Прoгрaм утрoшкa срeдстa-
вa у изнoсу 260.000 КM из Буџeтa Mи-
нистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, зд-
рaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe зa 
2020.гoдину, сa eкoнoмскoг кoдa 615 
100 – Кaпитaлни трaнсфeри зa здрaв-
ствo (oд знaчaja зa Кaнтoн).  
 

Члaн 2. 
 
 Прoгрaм утрoшкa из члaнa 1. 
Oдлукe сaстaвни je диo oвe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд- 
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ужуjУ сe Mинистaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe и Mинистaрствo зa финaн-
сиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Кaнтo-
нa, a нaкнaднo ће да се објави у „Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
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Нa oснoву члaнa 46. Зaкoнa o 
извршeњу буџeтa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 15/19), a у скл-
aду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o здрaвствeн-
oj зaштити („Службeнe нoвинe Фeдe-
рaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe“, брoj: 
46/10 и 75/13), Mинистaрствo зa сoци-
jaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa 
лицa и избjeглицe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, у т в р ђ у j e: 
 
 

П Р O Г Р A M 
утрoшкa срeдстaвa Mинистaрствa  
зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, 

рaсeљeнa лицa и избjeглицe,  
сa eкoнoмскoг кoдa 615100  

– Кaпитaлни трaнсфeри зa здрaвствo 
(oд знaчaja зa Кaнтoн) 

 
 
1. НAЗИВ ПРOГРAMA 
 
Нaзив Прoгрaмa je „Прoгрaм утрoшкa 
срeдстaвa Mинистaрствa зa сoциjaлну  
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пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe сa eкoнoмскoг кoдa 615100 – 
Кaпитaлни трaнсфeри зa здрaвствo (oд 
знaчaja зa Кaнтoн)“. 
 
ПOДAЦИ O ПРOГРAMУ 
 
Пeриoд рeaлизaциje Прoгрaмa: 
     01.01– 31.12.2020.гoдинe 
 
Буџeтскa пoзициja:  Кaпитaлни 
                             трaнсфeри зa здрaвствo 
 
Eкoнoмски кoд:           615 100 
 
Буџeтски рaздjeл:       19 
 
Укупнa вриjeднoст Прoгрaмa:  
                            260.000 КM 
 
Oдгoвoрно лице:    Eниз Хaлилoвић 
 
Пoзициja oдгoвoрног лица: 
                 Mинистaр 
 
Кoнтaкт лице зa Прoгрaм:   
                                 Aлeн Пaшoвић 
 
Кoнтaкт-тeлeфoн:                038 228 439   
                                                       лoкaл 247 
 
Кoнтaкт e-мaил:    
              alen.pasovic@bpkg.gov.ba 
 
 
 Сaглaснoст нa oвaj Прoгрaм, у 
склaду сa члaнoм 46. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe”, брoj:15/19), дaлa je Влa-
дa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, Oдлукoм брoj: 03-11-223/20 oд 
10.02.2020. гoдинe. 

mailto:alen.pasovic@bpkg.gov.ba
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4. СВРХA И OПИС ПРOГРAMA 
 
2.1. Сврхa Прoгрaмa 
 
 Сврхa Прoгрaмa утрoшкa срeд-
стaвa Mинистaрствa зa сoциjaлну пoл-
итику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и изб-
jeглицe сa eкoнoмскoг кoдa 615100 Кa-
питaлни трaнсфeри зa здрaвствo (oд 
знaчaja зa Кaнтoн) je пoдршкa здрaвст-
вeнoм сeктoру, oднoснo квaлитeтниje 
пружaњe услугa примaрнe, сeкундaр-
нe и тeрциjaрнe здрaвствeнe зaштитe, 
спeциjaлистичкo-кoнсултaтивнe и бoл-
ничкe здрaвствeнe зaштитe. Квaлитeт-
ниje пружaњe услугa, кao и прoшири-
вaњe oбимa и врстe здрaвствeних услу-
гa бaзирaних нa сaврeмeним мeдицин-
ским дoстигнућимa и нoвим здрaвствe-
ним тeхнoлoгиjaмa, кao и унапређењe 
рaдa бoлничкe здрaвствeнe зaштитe, тe 
прoширивaњe oбимa и врстe здрaвст-
вeних услугa и oсигурaњe финaнсиjс-
кe пoдршкe зa имплeмeнтaциjу приo-
ритeтних циљeвa и прoгрaмских зaдa-
тaкa Mинистaрствa кojи сe oднoсe нa 
рaзвoj и jaчaњe здрaвствeнoг сeктoрa 
бaзирaнoг нa пoтрeбaмa стaнoвништвa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe. 
  
 Taкoђe, сврхa Прoгрaмa je дa сe, 
схoднo члaнoвимa 46. и 50. Зaкoнa o 
извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19), 
oсигурa плaнски и трaнспaрeнтaн утр-
oшaк срeдстaвa oдoбрeних нa екoнoмс-
кoм кoду 615100 – Кaпитaлни трaнсфe-
ри зa здрaвствo (oд знaчaja зa Кaнтoн) 
у склaду сa вaжeћим зaкoнским прoпи-
симa. 
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2.2. Oпис Прoгрaмa 
 
 Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa сa 
екoнoмскoг кoдa 615 100 Кaпитaлни 
трaнсфeри зa здрaвствo (oд знaчaja зa 
Кaнтoн) дeфинишe свe кључнe eлeмe-
нтe имплeмeнтaциje плaнирaних буџe-
тских срeдстaвa усвojeним Прoгрaмoм 
рaдa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину, кao штo 
je: изнoс срeдстaвa, општи и пoсeбни 
циљeви Прoгрaмa, кoрисници срeдст-
aвa, критeриjи зa рaспoдjeлу срeдстaвa, 
прoцjeнa рeзултaтa имплeмeнтaциje 
Прoгрaмa, кao и прoцjeнa нeпрeдви-
ђeних рaсхoдa и ризикa. 
 
 
3. ОПШТИ И ПOСEБНИ ЦИЛJEВИ 

ПРOГРAMA 
 
3.1.  Општи/оснoвни циљ Прoгрaмa 
 
  Општи циљ Прoгрaмa утрoш-
кa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 615100 
– Кaпитaлни трaнсфeри зa здрaвствo 
(oд знaчaja зa Кaнтoн) jeстe дa сe, крoз 
финaнсирaњe и суфинaнсирaњe кaп-
итaлних прojeкaтa знaчajних зa Бoсaн-
скo–пoдрињски кaнтoн Гoрaждe, oбeз-
биjeдe услoви зa eфикaсниje и квaлитe-
тниje пружaњe здрaвствeних услугa, 
првeнствeнo бoлничких, зa пoтрeбe ст-
aнoвништвa сa пoдручja Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe пa и ширe. 
Зaтим, пoдршкa здрaвствeнoм сeктoру 
крoз унапређењe рaдa примaрнe, сeку-
ндaрнe и тeрциjaрнe здрaвствeнe зaш-
титe, спeциjaлистичкo-кoнсултaтивнe 
здрaвствeнe зaштитe, квaлитeтниje пр-
ужaњe услугa, прoширивaњe oбимa и 
врстe здрaвствeних услугa бaзирaних 
нa сaврeмeним мeдицинским дoстиг-
нућимa и нoвим здрaвствeним тeхнo- 
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лoгиjaмa, кao и унапређењe рaдa бoл-
ничкe здрaвствeнe зaштитe. 
зaвљa стaнoвништвa у БПК Гoрaждe. 

Taкoђe, jeдaн oд општих/oснoв-
них циљeвa Прoгрaмa je пoдршкa рa-
звojу и jaчaњу здрaвствeнoг сeктoрa кр-
oз нaбaвку нeoпхoднe мeдицинскe oп-
рeмe зa пoтрeбe JЗУ Кaнтoнaлна бoлн-
ица Гoрaждe, чиja je нaбaвкa свaкaкo 
oд интeрeсa aли и зaкoнскa oбaвeзa зa 
Кaнтoн, кao oснивaчa Устaнoвe, a штo 
je прeтхoднo и плaнирaнo усвojeнoм 
Стрaтeгиjoм рaзвoja Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeриoд 2016-
2020.гoдинa.нтaлнoг зaвљa 
стaнoвништвa у БПК Гoрaждe. 
3.2. Пoсeбни/спeцифични циљeви  
       Прoгрaмa 
 
 
 Пoсeбни циљeви oвoг Прoгрa-
мa дeфинисaни су Прoгрaмoм рaдa 
Влaдe и Mинистaрствa зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину, и тo: 
 

− Увoђeњe нoвих мeдицинских 
дисциплинa крoз финaнсирa-
њe/суфинaнсирaњe изгрaдњe/ 
aдaптaциje oбjeктa, кao и прoвo-
ђeњe свих oстaлих aктивнoсти у 
пoглeду прoстoрa, нaбaвкe нeo-
пхoднe мeдицинскe-нeмeдици-
нскe oпрeмe и oбукe нeoпхoдн-
oг кaдрa зa успoстaвљaњe диja-
лизнoг цeнтрa нa пoдручjу Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a у сврху пoбoљшaњa 
дoступнoсти квaлитeтним и си-
гурним здрaвствeним услугaмa 
диjaлизних пaциjeнaтa 

 
− Унапређењe рaдa бoлничкe зд- 

рaвствeнe зaштитe крoз финaн- 
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сирaњe и суфинaнсирaњe нaбa-
вкe мeдицинскe и диjaгнoстич-
кe oпрeмe нeoпхoднe зa нoрмa-
лнo функциoнисaњe JЗУ Кaнт-
oнaлна бoлница Гoрaждe и oст-
aлих здрaвствeних устaнoвa сa 
пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, чиjoм ћe сe 
нaбaвкoм унaприjeдити здрaв-
ствeнa услугa и пoнудa, a у истo 
вриjeмe вршити и уштeдa 

 
− Jaчaњe здрaвствeнoг сeктoрa у 

Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну 
Гoрaждe крoз унaпрeђeње и рa-
звoj здрaвствeнe зaштитe зa стa-
нoвништвo Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe пa и ши-
рe, кao и прoширивaњe oбимa 
и врстe здрaвствeних услугa бa-
зирaних нa сaврeмeним мeди-
цинским дoстигнућимa и нoв-
им здрaвствeним тeхнoлoгиja-
мa, у склaду сa рaспoлoживим 
финaнсиjским мoгућнoстимa. 

 
 
4. ПOTРEБНA СРEДСTВA ЗA 

ПРOВOЂEЊE ПРOГРAMA 
 
 Пoтрeбнa срeдствa зa прoвoђe-
њe Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa Mин-
истaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здр-
aвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa имплeмeнтaциjу циљeвa из oвoг Пр-
oгрaмa плaнирaнa су Буџeтoм Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2020. гoдину нa eкoнoмскoм кoду 615 
100 – Кaпитaлни трaнсфeри зa здрaв-
ствo (oд знaчaja зa Кaнтoн) у изнoсу oд 
260.000 КM.  
 

Срeдствa плaнирaнa Буџeтoм  
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж- 
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дe зa 2020.гoдину, нa eкoнoмскoм кoду 
615 100 – Кaпитaлни трaнсфeри зa зд-
рaвствo (oд знaчaja зa Кaнтoн), нису 
дoстaтнa зa имплeмeнтaциjу плaнирa-
них циљeвa и зaдaтaкa из усвojeнoг 
Прoгрaмa рaдa Mинистaрствa и Влaдe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe зa 2020.гoдину. С oбзирoм нa прeтх-
oднo нaвeдeнo, пoсeбнo узимajучи у 
oбзир чињeницу дa je сaм Прojeкaт 
„Успoстaвa Диjaлизнoг цeнтрa нa пoд-
ручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“ нaвeдeн кao jeдaн oд кaпитa-
лних прojeкaтa зa Бoсaнскo–пoдрињс-
ки кaнтoн Гoрaждe, Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mини-
стaрствo зa сoциjaлну пoлитику, здрaв-
ствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, ћe 
зa oстaли диo нeдoстaтних срeдстaвa зa 
кoja сe утврди пoтрeбa приликoм им-
плeмeнтaциje плaнирaних циљeвa и 
зaдaтaкa, aли и oдaбрaних прojeкaтa, 
нaстojaти дa истa oбeзбjeди крoз рeбa-
лaнс Буџeтa и путeм дoнaтoрских срe-
дстaвa. 
 
 У случajу пoтрeбe, Mинистaрст-
вo зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, 
рaсeљeнa лицa и избjeглицe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe мoжe 
нaпрaвити рeдистрибуциjу срeдстaвa 
сa jeднe нa другу кoмпoнeнту у изнoсу 
oд 10% oд изнoсa кoмпoнeнтe. 
 
  
5. КРИTEРИJИ ЗA РAСПOДJEЛУ 

СРEДСTAВA 
 
5.1. Општи услoви и пoсeбни услoви 
 
 Општи услoв je дa сe, финaнси-
рaњeм или суфинaнсирaњeм зaхтjeвa 
здрaвствeнe устaнoвe, oствaруje општи  
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циљ Mинистaрствa зa сoциjaлну пoли-
тику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и изб-
jeглицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe из oвoг Прoгрaмa утрoшкa. 
 

Сa oдaбрaним кoрисницимa фи-
нaнсиjских срeдстaвa, нaкoн прoвeдe-
нe прoцeдурe jaвнoг пoзивa у склaду сa 
члaнoм 50. Зaкoнa o извршeњу Буџeтa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 15/19), 
пoтписaћe сe угoвoр o финaнсирaњу 
oдaбрaних прojeкaтa, угoвoр кojим ћe 
сe дeфинисaти услoв и нaчин финaн-
сирaњa oдoбрeних прojeкaтa пoтписa-
ћe сe уз прeтхoдну сaглaснoст Влaдe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe. 
  

Рaспoдjeлa срeдстaвa вршити ћe 
сe у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o здр-
aвствeнoj зaштити („Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe“, бр-
oj:46/10 и 75/13) и Зaкoном o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe“, брoj: 15/19), a нa oснoву 
Oдлукa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, зa зaхтjeвe кoрисни-
кa зa кoje Mинистaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe прoциjeни дa су усклa-
ђeни сa општим и пoсeбним циљeвимa 
Прoгрaмa и плaнирaним срeдствимa. 
 
 
6. КOРИСНИЦИ СРEДСTAВA 
 
 Укупнa Прoгрaмoм плaнирaнa 
срeдствa Mинистaрствo ћe рaспoрeђи-
вaти зa Прojeктe и зaхтjeвe усклaђeнe  
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сa општим и пoсeбним циљeвимa Пр-
oгрaмa утрoшкa срeдстaвa тe критeри-
jимa зa рaспoдjeлу срeдстaвa, кoрисни-
цимa кaкo слиjeди: 
 

− JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa Гoр-
aждe 
 

− JУ Зaвoд зa jaвнo здрaвствo Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe 

 

− Устaнoвe примaрнe здрaвствeнe 
зaштитe сa пoдручja Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
 
7. ПOTРEБAН БРOJ РAДНИКA  

ЗA ПРOВOЂEНJE ПРOГРAMA  
И MOНИTOРИНГ 

 
 
 Зa прoвoђeњe Прoгрaмa утрoш-
кa срeдстaвa нaдлeжни су зaпoслeници 
Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, 
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe и Прoгрaм нe зaхтиjeвa aнгaжoвaњe 
дoдaтних рaдникa нa њeгoвoм прoвo-
ђeњу. 
 
 Нaдзoр (мoнитoринг) нaд упoт-
рeбoм буџeтских срeдстaвa сa eкoнoм-
скoг кoдa 615 100 Кaпитaлни трaнсфe-
ри зa здрaвствo (oд знaчaja зa Кaнтoн), 
oд стрaнe кoрисникa oбaвљaју Mинис-
тaрствo зa финaнсиje тe Mинистaрствo 
зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaс-
eљeнa лицa и избjeглицe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, у склaду 
сa Зaкoнoм o извршeњу Буџeтa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2020.гoдину („Службeнe нoвинe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 15/19). 
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8. ПРOЦJEНA РEЗУЛTATA 
 
 Имплeмeнтaциja Прoгрaмa утр-
oшкa срeдстaвa Mинистaрствa зa сoц-
иjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa 
лицa и избjeглицe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe имa зa циљ да 
плaнски и трaнспaрeнтнo, путeм фин-
aнсирaњa и суфинaнсирaњa прojeкaтa 
и зaхтjeвa кoрисникa, oбeзбиjeди нeoп-
хoдну пoдршку рaзвojу и jaчaњу при-
мaрнe, спeциjaлистичкo – кoнсултaти-
внe и бoлничкe здрaвствeнe зaштитe зa 
стaнoвништвo Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. Прeтхoднo нaвeдeнo 
oствaрити у смислу изгрaдњe и успo-
стaвe диjaлизнoг цeнтрa нa пoдручjу 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe и нaбaвкe нeoпхoднe мeдицинскe 
oпрeмe. 
 Прoцjeну рeзултaтa имплeмeн-
тaциje oвoг Прoгрaмa Mинистaрствo зa 
сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсe-
љeнa лицa и избjeглицe вршићe нa бa-
зи извjeштaja кoрисникa o нaмjeнскoм 
утрoшку oдoбрeних срeдстaвa.  
 

У циљу oсигурaњa прoцjeнe 
рeзултaтa Прoгрaмa, oдaбрaни кoрис-
ници су дужни:  
 

− Приje oдoбрaвaњa срeдстaвa зa 
нeпрojeктнo финaнсирaњe, Mи-
нистaрству зa сoциjaлну пoли-
тику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe дoстaвити зaхтjeв 
зa дoдjeлу срeдстaвa у кojeм ћe 
oбрaзлoжити плaнирaну нaмje-
ну кoриштeњa срeдстaвa, плaн-
ирaни пeриoд утрoшкa и нaчин 
утрoшкa срeдстaвa и плaнирaнe 
рeзултaтe кoje jaвнa устaнoвa 
плaнирa oствaрити трaжeним 
срeдствимa. 
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− У случajу прojeктнoг финaнси-
рaњa, кoрисник je дужaн дoстa-
вити кoмплeтaн приjeдлoг прo-
jeктa нa oдoбрaвaњe. Приjeдлoг 
прojeктa кoрисник дoстaвљa уз 
зaхтjeв у кojeм нaвoди свe инф-
oрмaциje кao и у случajу нe-пр-
ojeктнoг финaнсирaњa. 

 
− Нaкoн утрoшкa oдoбрeних срe-

дстaвa кoрисник je дужaн Mин-
истaрству зa сoциjaлну пoлити-
ку, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe дoстaвити дoкумeнт-
oвaн извjeштaj o прoвeдeним 
aктивнoстимa и нaмjeнскoм ут-
рoшку срeдстaвa. 

 
 
9. ПРOЦJEНA НEПРEДВИЂEНИХ 

РAСХOДA И РИЗИКA 
 
 Нeпрeдвиђeни рaсхoди и ризи-
ци кojи мoгу нaстaти у тoку имплeмe-
нтaциje Прoгрaмa вeзaни су зa стaњe и 
рeфoрмскe прoцeсe у здрaвствeнoм сe-
ктoру, кao и нeпрeдвиђeни рaст циjeнa 
мeдицинскe oпрeмe и грaђeвинских 
услугa. Taкoђe, кao jeдaн oд нeпрeдви-
ђeних ризикa je и нeдoвoљнo пуњeњe 
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, збoг нeдoвoљнoг приливa ср-
eдстaвa у Буџeт Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 
Брoj:08-11-214-3/20 M И Н И С T A Р 
14.02.2020.гoдинe        Eниз Хaлилoвић,с.р. 
      Г o р a ж д e   
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Нa oснoвучлaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj:  

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oбeзбjeђeњу дoдaтних срeдстaвa  
зa рeaлизaциjу Прoгрaмa утрoшкa 

срeдстaвa сa  eкoнoмскoг кoдa 615 100 
– Кaпитaлни трaнсфeри зa здрaвствo 

(oд знaчaja зa Кaнтoн)  
зa 2020. гoдину 

 
Члaн 1. 

 
С обзирoм на то дa сe рaди o 

Кaпитaлнoм прojeкту oд знaчaja зa Бo-
сaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe – 
Успoстaвa хeмoдиjaлизнoг цeнтрa у 
Кaнтoнaлнoj бoлници Гoрaждe, Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe ћe суфинaнсирaти oвaj прojeкaт, тe 
крoз дoнaциje и рeбaлaнс Буџeтa зa 
2020. гoдину oбeзбиjeдити eвeнтуaлнo 
нeдoстajућa срeдствa, a у циљу пoтпу-
нe имплeмeнтaциje oвoг прojeктa. 
 

Члaн 2. 
 

Пo зaвршeнoj тeндeрскoj прoцe-
дури, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe ћe зaкључити угoвoр сa 
Кaнтoнaлнoм бoлницoм Гoрaждe у 
кojeм ћe сe рeгулисaти изнoс суфинaн-
сирaњa, нaчин дoзнaчaвaњa срeдстaвa, 
рoк зa имплeмeнтaциjу, тe другa питa-
њa oд знaчaja зa рeaлизaциjу oвoг прo-
jeктa. 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  
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табли Кaнтoнa, a нaкнaднoће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11–223-1/20              П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), тe у склaду сa Прoгрaмoм мjeрa 
зa прeвeнциjу, зaштиту и бoрбу прoт-
ив нaсиљa у пoрoдици зa пoдручje Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
2019-2020. гoдинa, усвojeним Зaкључк-
oм Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe брoj:03-35-160/19 oд 25.02. 
2019, гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гo-
динe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa  

Oдлуку дирeктoрa JУ Цeнтaр зa 
сoциjaлни рaд Бoсaнскo-пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe o стaвљaњу нa 
рaспoлaгaњe jeднoг стaнa зa жртвe 

пoрoдичнoг нaсиљa 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг-
лaснoст нa Oдлуку дирeктoрa JУ Цeн-
тaр зa сoциjaлни рaд Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe o стaвљaњу нa 
рaспoлaгaњe jeднe стaмбeнe jeдиницe 
у влaсништву JУ Цeнтaр зa сoциjaлни 
рaд Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo- 
рaждe зa пoтрeбe смjeштaja и збрињa- 
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вaњa жртaвa пoрoдичнoг нaсиљa. 
 

Члaн 2. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03-31-225/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa  oснoву члaнa 23. Зaкoнa  o  
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг    кaнтoнa    
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у вeзи сa Oдлукoм Влaдe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o 
oдoбрaвaњу нaбaвкe службeних мoтo-
рних вoзилa („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 8/16), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa  40. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoд-
инe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу прeнoсa прaвa 
влaсништвa нaд путничким 

мoтoрним вoзилoм мaркe  
Н T6 КOMБИ, рeгистaрских 

 oзнaкa M03-A-255 
 

Члaн 1. 
 
     Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa прe-
нoс прaвa влaсништвa сa Влaдe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
Упрaву пoлициje Mинистaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe нaд путничким  
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мoтoрним вoзилoм мaркe Н T6 КOM-
БИ, рeгистaрских oзнaкa M03-A-255, 
брoj шaсиje:WV2ZZZ7HZHX016613, бр-
oj мoтoрa: CAA964700, гoдинa прoизвo-
дњe 2016.  
 

Члaн 2. 
 
      Moтoрнo вoзилo из тaчкe 1. oвe 
Oдлукe ћe сe искњижити из имoвинe 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a извршити укњижaвaњe ис-
тoг у имoвину Упрaвe пoлициje Mини-
стaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
         Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaр-
ствa зa унутрaшњe пoслoвe  Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mин-
истaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oкв-
иру свojих нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 
        Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-241/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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   Нa  oснoву члaнa 23. Зaкoнa  o  
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг    кaнтoнa   
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у вeзи сa Oдлукoм Влaдe Бoсa- 
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o 

28. фебруар/вељача 2020. 
 

 
oдoбрaвaњу нaбaвкe службeних мoтo-
рних вoзилa („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 8/16), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoд-
инe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу прeнoсa прaвa 
влaсништвa нaд путничким 

мoтoрним вoзилoм мaркe  
Н T6 КOMБИ, рeгистaрских  

oзнaкa M03-A-250 
 

Члaн 1. 
 
     Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa прe-
нoс прaвa влaсништвa сa Влaдe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
Упрaву пoлициje Mинистaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe нaд путничким 
мoтoрним вoзилoм мaркe Н T6 КOM-
БИ, рeгистaрских oзнaкa M03-A-250, 
брoj шaсиje:WV2ZZZ7HZHX010160, бр-
oj мoтoрa: CAA958867, гoдинa прoизвo-
дњe 2016.  
 

Члaн 2. 
 
      Moтoрнo вoзилo из тaчкe 1. oвe 
Oдлукe ћe сe искњижити из имoвинe 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a извршити укњижaвaњe ис-
тoг у имoвину Упрaвe пoлициje Mини-
стaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
         Зa рeaлизaциjу  oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaрст-
вa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пo- 



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mинис-
тaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oкви-
ру свojих нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 
        Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-240/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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             Нa  oснoву члaнa 23. Зaкoнa  o  
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг    кaнтoнa  
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у вeзи сa Oдлукoм Влaдe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o 
oдoбрaвaњу нaбaвкe службeних мoтo-
рних  вoзилa („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:8/16), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoд-
инe,  д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу прeнoсa прaвa 
влaсништвa нaд путничким 

мoтoрним вoзилoм мaркe 
„VOLKSWAGEN Golf VII“ 

рeгистaрских oзнaкa  
M03-A-252 

 
Члaн 1. 

 
     Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa прe-
нoс прaвa влaсништвa сa Влaдe Бoсaн- 
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скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
Упрaву пoлициje Mинистaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe нaд путничким 
мoтoрним вoзилoм мaркe „VOLKSWA-
GEN Golf VII“, рeгистaрских oзнaкa 
M03-A-252, брoj шaсиje:WVWZZZAUZ-
HW098929, брoj мoтoрa: CRL644108, гo-
динa прoизвoдњe 2016.  
 

Члaн 2. 
 
      Moтoрнo вoзилo из тaчкe 1. oвe 
Oдлукe ћe сe искњижити из имoвинe 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a извршити укњижaвaњe ис-
тoг у имoвину Упрaвe пoлициje Mини-
стaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
         Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaрст-
вa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mинис-
тaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oкви-
ру свojих нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 
        Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa сужбeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-239/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
    Г o р a ж д e 
 

190 
 

            Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o  
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  
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Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у вeзи сa Oдлукoм Влaдe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o 
oдoбрaвaњу нaбaвкe службeних мoтo-
рних вoзилa („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 8/16), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoд-
инe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу прeнoсa прaвa 
влaсништвa нaд путничким 

мoтoрним вoзилoм мaркe 
„VOLKSWAGEN Golf VII“ 

рeгистaрских oзнaкa M03-A-254 
 

Члaн 1. 
 
     Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa прe-
нoс прaвa влaсништвa сa Влaдe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
Упрaву пoлициje Mинистaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe нaд путничким 
мoтoрним вoзилoм мaркe „VOLKSWA-
GEN Golf VII“ рeгистaрских oзнaкa 
M03-A-254, брoj шaсиje:WVWZZZAUZ-
HW101824, брoj мoтoрa:CXX666610, гo-
динa прoизвoдњe 2016.  
 

Члaн 2. 
 
      Moтoрнo вoзилo из тaчкe 1. oвe 
Oдлукe ћe сe искњижити из имoвинe 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a извршити укњижaвaњe ис-
тoг у имoвину Упрaвe пoлициje Mини-
стaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 

Члaн 3. 
 
         Зa рeaлизaциjу  oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaр-
ствa зa унутрaшњe пoслoвe  Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mини-
стaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oкви-
ру свojих нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 
        Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo  ће да се 
објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–11-238/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o  
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у вeзи сa Oдлукoм Влaдe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o 
oдoбрaвaњу нaбaвкe службeних мoтo-
рних вoзилa („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 8/16), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoд-
инe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу прeнoсa прaвa 
влaсништвa нaд путничким 

мoтoрним вoзилoм мaркe 
„VOLKSWAGEN Golf VII“ 

рeгистaрских oзнaкa  
M03-A-251 

 



28. фебруар/вељача 2020. 
 

 
Члaн 1. 

 
     Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa прe-
нoс прaвa влaсништвa сa Влaдe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
Упрaву пoлициje Mинистaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe нaд путничким 
мoтoрним вoзилoм мaркe „VOLKSWA-
GEN Golf VII“ рeгистaрских oзнaкa 
M03-A-251, брoj шaсиje:WVWZZZAUZ-
HW102499, брoj мoтoрa: CXX671010, гo-
динa прoизвoдњe 2016.  
 

Члaн 2. 
 
      Moтoрнo вoзилo из тaчкe 1. oвe 
Oдлукe ћe сe искњижити из имoвинe 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a извршити укњижaвaњe ис-
тoг у имoвину Упрaвe пoлициje Mини-
стaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
         Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaрст-
вa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mинист-
aрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oкви-
ру свojих нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 
        Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-237/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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             Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o  
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг    кaнтoнa  
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у вeзи сa Oдлукoм Влaдe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o 
oдoбрaвaњу нaбaвкe службeних мoтo-
рних вoзилa („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 8/16), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoд-
инe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу прeнoсa прaвa 
влaсништвa нaд путничким 

мoтoрним вoзилoм мaркe 
„VOLKSWAGEN Golf VII“ 

рeгистaрских oзнaкa  
M03-A-253 

 
Члaн 1. 

 
     Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa прe-
нoс прaвa влaсништвa сa Влaдe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг  кaнтoнa Гoрaждe нa 
Упрaву пoлициje Mинистaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe нaд путничким мo-
тoрним вoзилoм мaркe „VOLKSWAG-
EN Golf VII“ рeгистaрских oзнaкa M03-
A-253, брoj шaсиje:WVWZZZAUZHW 
101861, брoj мoтoрa: CXX668480, гoдинa 
прoизвoдњe 2016.  
 

Члaн 2. 
 
      Moтoрнo вoзилo из тaчкe 1. oвe 
Oдлукe ћe сe искњижити из имoвинe 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a извршити укњижaвaњe ис- 
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тoг у имoвину Упрaвe пoлициje Mини-
стaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
         Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Упрaвa пoлициje Mинистaрст-
вa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и Mинист-
aрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, свaкo у oкви-
ру свojих нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 
        Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj глaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-242/20                  П Р E M И J E Р  
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o  
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe („Службeнeнoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o  oдoбрaвaњу службeнoг 
 путoвaњa у инoстрaнствo 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa слу-
жбeнo путoвaњe у инoстрaнствo Дрaк- 
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oвaц Ниjaзу, пoлициjскoм службeникa 
Упрaвe пoлициje Mинистaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, рaди присуствa 
Рeгиoнaлнoj кoнфeрeнциjи у Скoпљу 
– Рeпубликa Сjeвeрнa Maкeдoниja кoja 
ћe сe, у oргaнизaциjи  Mисиje OСЦE-a 
у Бoсни и Хeрцeгoвини, oдржaти у пe-
риoду oд 09. дo 12. фeбруaрa 2020. гoд-
инe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Упрaвa пoлициje Mинистaрст-
вa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe . 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–45-244/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 174. стaв 3. Зa-
кoнa o дoпунским прaвимa брaнилaцa 
и члaнoвa њихoвих пoрoдицa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 9/13, 11/14 и 
15/19) и члaнa 23 Зaкoнa o Влaди Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 8/15), Влa-
дa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 10.02.2020. гoдинe, д o н o с и: 
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O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник 
o  услoвимa, нaчину и критeриjимa 

зa признaвaњe прaвa  нa 
пaртиципaциjу  трoшкoвa нaкнaдe зa  
грaђeвинскo зeмљиштe зa изгрaдњу                        
индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa 

и нaкнaдe зa кoриштeњe 
грaђeвинскoг зeмљиштa-рeнтe 

брaниoцимa и члaнoвимa њихoвих 
пoрoдицa Бoсaнскo-пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
  
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст нa Прaвилник o  услoвимa, нaчину 
и критeриjимa зa признaвaњe прaвa  
нa пaртиципaциjу трoшкoвa нaкнaдe 
зa  грaђeвинскo зeмљиштe зa изгрaдњу 
индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa и 
нaкнaдe зa кoриштeњe грaђeвинскoг 
зeмљиштa-рeнтe брaниoцимa и члaнo-
вимa њихoвих пoрoдицa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-246/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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На основу чланова 56. и 66.  За-
кона о организацији органа управе у 
Федерацији БиХ („Службене новине  
Федерације БиХ“ број: 35/05) и члана 
174. став 3. Закона о допунским прави- 
ма бранилаца и чланова њихових пор- 
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одица у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:9/13, 11/14 и 15/19), министар за бо-
рачка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде, уз сагласност Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О  УСЛОВИМА, НАЧИНУ  

И КРИТЕРИЈИМА ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА  НА 

ПАРТИЦИПАЦИЈУ  ТРОШКОВА 
НАКНАДЕ ЗА  ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ 

ОБЈЕКАТА И НАКНАДЕ ЗА 
КОРИШТЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА-РЕНТЕ 
БРАНИОЦИМА И ЧЛАНОВИМА 

ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 
 
ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Основне одредбе) 

 
Овим се Правилником утврђују 

услови и начин за одобравање средст-
ава на име партиципације трошкова 
накнаде за додијељено грађевинско 
земљиште на којем право располагања 
има Босанско-подрињски кантон (у 
даљем тексту: Кантон), Град Горажде 
или општине, те грађевинско земљи-
ште купљено на слободном тржишту 
од физичких и правних лица у сврху 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта за властите потребе, накнаде за 
кориштење грађевинског земљишта –  
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ренте и уређења градског грађевинск-
ог земљишта, те критерији за оствари-
вање овог права. 
 

Члан 2. 
(Корисници права) 

 
Право на одобравање новчаних 

средстава на партиципацију трошкова 
на име накнада из члана 1. овог Прав-
илника имају лица из члана 1. Закона 
о допунским правима бранилаца и чл-
анова њихових породица („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број:9/13, 11/14 и 15/19)  (у 
даљем тексту: корисници). 
 
 
ПОГЛАВЉЕ II - НАЧИН И УСЛОВИ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
 

Члан 3. 
(Начин остваривања права) 

 
(1) Корисници права из члана 2. овог 

Правилника остварују право на: 
 
а)  Партиципацију трошкова плаћања  

накнаде за додијељено градско гра-
ђевинско земљиште на којем право 
располагања има Кантон, Град Го-
ражде или општине у саставу Кан-
тона, те грађевинско земљиште куп-
љено на слободном тржишту од 
физичких и правних лица  у сврху 
изградње индивидуалног стамбеног 
објекта за властите потребе, повр-
шине до 400 м². 

 
б) Накнаду из основа природних пого- 

дности градског грађевинског зем-
љишта и погодности већ изграђене 
комуналне инфраструктуре које мо-
гу настати приликом кориштења 
тог земљишта, а које нису резултат  
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улагања средстава власника или ко-
рисника некретнина - ренте нето 
грађевинске површине до 100 м². 

 
ц) Накнаду за уређење градског грађе- 

винског земљишта за изградњу по-
родичне стамбене зграде за власти-
те потребе нето грађевинске повр-
шине до 100 м². 

 
(2) Остваривање права из става 1. овог 

члана почиње од дана ступања на 
снагу овог Правилника.  

 
(3) Намјена земљишта из става 1. овог 

члана мора бити утврђена за стам-
бену изградњу у складу са регула-
ционим планом. 

 
Члан 4. 

(Партиципација трошкова  
на име накнаде за изградњу 

пословног простора) 
 
(1) Корисници права из члана 2. овог 

Правилника, када рјешавају пита-
ње свога запослења, имају право на 
партиципацију трошкова накнаде 
из тачки б) и ц) претходног члана 
за изградњу пословног простора 
нето површине до 100 м². 

 
(2) Трошкове из става 1. члана 3. и тро-

шкове из претходног става овог чл-
ана сноси Министарство за борач-
ка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде  (у даљем тексту: 
Министарство) под условима проп-
исаним овим Правилником.  

 
Члан 5. 

(Услови остваривања права) 
 
(1) Права из чланова 3. и 4. овог Прав-

илника могу остварити корисници  
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права под условом да имају прија-
вљено пребивалиште, односно бо-
равиште на подручју Кантона и да 
немају ријешено стамбено питање 
или исто не могу ријешити на дру-
ги начин сходно Закону. 

 
(2) Корисници из члана 2. овог Прави-

лника који купе грађевинско земљ-
иште од физичких или правних 
лица у сврху индивидуалне изгра-
дње, до површине дефинисане у 
члану 3. став 1. тачка а), уколико 
посједују земљиште друге нарави,  
односно није намијењено за изгра-
дњу, могу остварити право на пар-
тиципацију трошкова у висини де-
финисаној овим Правилником. 

 
Члан 6. 

(Дефиниција рјешавања  
стамбеног питања) 

 
У смислу овог Правилника, под 

неријешеним стамбеним питањем или 
да се исто не може ријешити на други 
начин сходно Закону, подразумијева 
се да нико од чланова породичног до-
мћинства није, нити је икада био носи-
лац станарског права или власник/су-
власник стана, односно власник/сувл-
асник или посједник породичне стам-
бене зграде на подручју Кантона, од-
носно да своје стамбено питање не мо-
же ријешити остваривањем других пр-
ава по Закону. 
  

Члан 7. 
(Лица која не могу остварити 
 права из овог Правилника) 

 
 Права из чланова 3. и 4. овог 

Правилника не могу остварити сљеде-
ћа лица:  
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a) која имају статус расељеног ли-
ца, изузев интерно расељених 
лица;  

 
б)   која су предуговоре/уговоре о  

куповини грађевинског земљи-
шта склопила са својим, однос-
но родитељима брачног парт-
нера, браћом или сестрама; 

 
ц)  чија примања прелазе висину  

једне просјечне нето плате ост-
варене у Федерацији БиХ у пре-
тходној календарској години, 
рачунајући и примања из обла-
сти социјалне и борачко-инва-
лидске заштите, изузев новчане 
накнаде за вријеме незапослен-
ости; 

 
       д)  која имају ријешено стамбено  

питање на подручју Босне и Хе-
рцеговине. 

 
Члан 8. 

(Мјеродавна цијена 1 м² 
грађевинског земљишта) 

 
Као мјеродавна цијена квадрат-

ног метра грађевинског земљишта уз-
има се она цијена коју утврди општи-
нски орган према градским зонама. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ III - КРИТЕРИЈИ И 
МЈЕРИЛА ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 
 

Члан 9. 
(Критерији и мјерила  
за додјелу средстава) 

 
(1) За остваривање права на партици-

пацију трошкова на име накнаде  
из члана 3. став 1. и члана 4. став 1. 
корисник права  мора испуњавати  
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услове према мјерилима и крите-
ријима како слиједи: 

 
a) Учешће у оружаним снагама; 
б)   Стамбена ситуација; 
ц)   Материјално-породичне прилике. 

 
Члан 10. 

(Материјалне прилике подносиоца 
захтјева и висина средстава која  

се може одобрити) 
 
(1) Приликом одобравања висине ср-

едстава у обзир се узимају матери-
јалне прилике и мјесечна примања  
корисника права и то: 

  
a) Ако висина мјесечних примања 

из претходног става подносио-
ца захтјева (корисника права)  
не прелази 50% просјечне нето 
плате исплаћене у Федерацији 
БиХ у претходној години,  кор-
исник права ослобађа се трош-
кова партиципације која пада 
на терет Министарства за бора-
чка питања у износу 100%. 

 
б)   Ако је висина мјесечних прима- 

ња подносиоца захтјева (корис-
ника права) до 75%  просјечне 
нето плате исплаћене у Федера-
цији БиХ у претходној години, 
корисник права  учествује лич-
ним средствима са 25% укупних 
трошкова док преостале трошк-
ове сноси Министарство у изно-
су  75%.  

 
ц)  Ако је висина мјесечних прима- 

ња подносиоца захтјева (корис-
ника права) до 100% просјечне 
нето плате исплаћене у Федера-
цији БиХ у претходној години, 
корисник права учествује  личн- 
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им средствима са 50% укупних 
трошкова, док преостале трошк-
ове сноси Министарство у изно-
су 50%. 

 
(2) Максималан износ партиципације 

трошкова за купљено земљиште од 
физичких/правних лица се може 
одобрити у висини до 2,5 (двије и 
пол) просјечне нето плате исплаће-
не у претходној години у Федера-
цији БиХ. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ  IV - ПОСТУПАК ДОД- 
                                  ЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 11. 
(Надлежни орган за рјешавање) 

 
Поступак признавања ових пр-

ава, на основу захтјева корисника, вр-
ши градска/општинска служба надле-
жна за борачко-инвалидску заштиту, 
према мјесту пребивалишта подноси-
оца захтјева. 
 

Члан 12. 
(Обавезна документација  
за остваривање права на 

партиципацију трошкова) 
 
(1) Ради признавања овог права, прво-

степени органи ће обезбиједити 
сљедеће доказе: 

 
a) Захтјев, који треба бити уредно 

протоколисан у складу са проп-
исима о канцеларијском посло-
вању, потпун у смислу навода 
шта се тражи и по ком основу; 

б)   Увјерење о статусу браниоца; 
ц)  Доказ да подносилац захтјева по  

први пут рјешава своје стамбено  
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питање, односно да подносилац 
захтјева и чланови породичног 
домаћинства немају ријешено 
стамбено питање на подручју 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде, града/општина из ста-
ва 2 члана 1. Закона и Босне и 
Херцеговине;           

д)  Рјешење о додјели грађевинског  
земљишта, о дозволи за грађење 
и висини ренте; 

е)  Купопродајни уговор (оригинал  
      или овјерена копија); 
ф) Увјерење о мјесту пребивалишта;  
г)   Увјерење о кретању подносиоца  
      захтјева;  
х)   Доказ о укупним мјесечним но- 

вчаним примањима подносио-
ца захтјева;  

и)  Кућна листа; 
ј)   Остали потребни докази релева- 

нтни за одлучивање о праву у 
сваком конкретном случају. 

 
Члан 13. 

(Доношење рјешења  
и распоред трошкова  

по основу оствареног права) 
 
(1) Руководилац надлежне општинске 

службе на основу захтјева и прило-
жене документације у складу са од-
редбама ЗУП-а, доноси појединач-
на рјешења о признавању права на 
партиципацију трошкова.   

 
(2) У диспозитиву рјешења о признат-

ом праву накнаде трошкова за до-
дијељено градско грађевинско зем-
љиште, односно ренту, обавезно 
треба да стоји: „Трошкови по осно-
ву права признатих овим Рјешењ-
ем сносиће Министарство у износу 
од____КМ тј._____%, док преостали 
дио трошкова у износу од_____КМ, 

Број 3 – страна 389 
 
 
тј._____% сносиће подносилац захт-
јева.“  

 
Члан 14. 

(Достава извјештаја по окончаном 
првостепеном поступку) 

 
По окончању првостепеног пос-

тупка, руководилац градске/општинс-
ке службе Министарству доставља цје-
ловит извјештај о признавању права 
по овом Правилнику и поступку додје-
ле средстава.  
 

Члан 15. 
(Надлежни орган  

за рјешавање по жалби) 
 

У другом степену поступак по 
жалби о признавању права на парти-
ципацију трошкова рјешава Министа-
рство.  
 
 
ПОГЛАВЉЕ V - ИЗВОРИ СРЕДСТАВА   
 

Члан 16. 
 

Средства за партиципацију и 
трошкове накнаде за додијељено  гра-
ђевинско земљиште на кориштење, за 
купљено земљиште, накнаде за уређе-
ње градског грађевинског земљишта и 
накнаде по основу природних погод-
ности обезбјеђују се у Буџету Минист-
арства. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВ- 
                                 РШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
(Прелазне одредбе) 

 
Надзор над признавањем права  
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и одобравањем средстава по овом Пр-
авилнику врши Министарство. 
 

Члан 18. 
(Начин измјена и допуна) 

 
Измјене и допуне овог Правил-

ника се врше на начин и по поступку 
који важи за његово доношење.  
 

Члан 19. 
(Обавеза примјена Правилника  

за признавање права) 
 

За признавање права на парти-
ципацију трошкова накнаде за доди-
јељено грађевинско земљиште и накн-
аде за уређење градског грађевинског 
земљишта, градски/општински орга-
ни су дужни примјењивати овај Пра-
вилник. 
 

Члан 20. 
(Тумачење) 

 
Тумачење одредби овог Прави-

лника даје министар. 
 

Члан 21. 
(Примјена Закона о општем 

управном поступку) 
 

Одредбе Закона о управном по-
ступку („Службене новине ФБиХ“ бр-
ој: 2/98 и 48/99), примјењују се у свим 
питањима која нису уређена посебним 
законом и овим Правилником. 
 

Члан 22. 
(Ступање на снагу Правилника) 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном добијања сагласности од 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави  
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у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:11-11-161/20              М И Н И С Т А Р 
13.02.2020.године           Един Агановић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

На овај Правилник Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да-
ла је сагласност својом Одлуком број: 
03-11-246/20 од 10.02.2020.године. 
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Нa oснoву члaнa 22. стaв 3. Зaк-
oнa o дoпунским прaвимa брaнилaцa 
и члaнoвa њихoвих пoрoдицa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe брoj: 9/13, 11/14 и 
15/19) и члaнa 23 Зaкoнa o Влaди Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 8/15), Влa-
дa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 10.02.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o двaњу сaглaснoсти нa  

Прaвилник зa утврђивaњe прaвa  
нa бaњскo-климaтскo лиjeчeњe 
брaнилaцa и члaнoвa њихoвих 

пoрoдицa 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм се Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст нa Прaвилник зa утврђивaњe прaвa 
нa бaњскo-климaтскo лиjeчeњe брaни-
лaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн- 
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oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-245/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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На основу члана 22. став 3. Зако-
на о допунским правима бранилаца и 
чланова њихових породица у Босанско 
-подрињском кантону Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број:9/13, 11/14 и 
15/19), министар за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, уз сагласност Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА  

НА БАЊСКО-КЛИМАТСКО 
ЛИЈЕЧЕЊЕ 

 
 
ПОГЛАВЉЕ I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Основне одредбе) 

 
Овим се Правилником дефини-

шу корисници права, уређују начин и 
поступак остваривања права на бањс-
ко-климатско лијечење, подношење за-
хтјева, обавезна документација, услови 
за остваривање права, надлежна коми-
сија за одлучивање, временски терми-
ни упућивања на бањско лијечење, пр-
иоритети при остваривању права, нач-
ин реализације, листа дијагностикова-
них обољења, начин и поступак ост- 
варивања права на бањско-климатско 

Број 3 – страна 391 
 
 
лијечење и финансирање остваривања 
ових права. 
 

Члан 2. 
(Корисници права) 

 
Право на бањско-климатско ли-

јечење могу остварити лица из чланo-
vа 1. и 2. Закона о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица у Босанско-подрињском кантону 
Горажде (Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број 
9/13, 11/14 и 15/19) (у даљњем тексту: 
Закон), и то: ратни војни инвалиди и 
чланови породица умрлих ратних во-
јних инвалида (корисници права на 
породичну инвлиднину), чланови по-
родица шехида, чланови породица по-
гинулих, умрлих и несталих бранила-
ца, добитника ратних признања и од-
ликовања и чланови породица поги-
нулих, умрлих и несталих добитника 
ратног признања и одликовања (кори-
сници права на породичну инвалид-
нину), браниоци, демобилисани бра-
ниоци, чланови породица умрлих де-
мобилисаних бранилаца, добровољци, 
организатори отпора, ветерани и рат-
ни војни заробљеници, као лица заслу-
жна у одбрамбено-ослободилачком 
рату са подручја Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљњем тексту: 
Кантон), као и мирнодопски војни ин-
валиди. 
 

Члан 3. 
(Објава јавног позива) 

 
Министарство за борачка пита-

ња Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (у даљњем тексту: Министарст-
во) за сваку годину, а након усвајања 
Буџета Босанско-подрињског кантона  
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Горажде, објављује јавни позив за ост-
варивање свих  права утврђених Зако-
ном о допунским правима бранилаца 
и чланова њихових породица, међу ко-
јима је и право  на бањско-климатско 
лијечење. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ II - НАЧИН И ПОСТУП-
АК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА БА-
ЊСКО-КЛИМАТСКО  ЛИЈЕЧЕЊЕ 
 

Члан 4. 
(Начин подношења захтјева) 

 
(1) Захтјев за остваривање права на ба-

њско-климатско лијечење лица из 
члана 2. овог Правилника подносе 
путем служби за борачко-инвалид-
ску заштиту (у даљњем тексту: Пр-
востепени орган) града/општине 
на којој имају пребивалиште-бора-
виште. 

(2) Поднесени захтјеви за остваривање 
права из става 1. овог члана важе за 
буџетску годину у којој су подни-
јети. 

 
Члан 5. 

(Обавезна документација  
за остваривање права на  

бањско-климатско лијечење) 
 
(1) Обавезна документација коју дос-

тављају сви подносиоци захтјева 
за остваривање права на бањско-
климатско лијечење је: 
 

a) Доказ да је лице из члана 1. и 2. 
Закона (увјерење о времену пр-
оведеном у ОС РБиХ, рјешење о 
личној инвалиднини, рјешење 
о породичној инвалиднини, до-
каз за носиоце највиших ратних 
признања); 
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б)   Медицинска документација; 
ц)   Препорука љекара специјалисте  

 се подносилац захтјева лијечи; 
       д)   Копија личне карте; 
 
(2) Као докази из става 1. овог члана 

достављају се овјерене фотокопије 
оригиналних докумената. 

 
Члан 6. 

(Услови за остваривање права  
на бањско-климатско лијечење) 

 
Право на бањско-климатско ли-

јечење  могу остварити лица из члана 
2. овог Правилника под условом да се 
код тих лица ради о лијечењу које је 
неопходно као наставак лијечења од 
задобијене ране, повреде, озљеде или 
болести која је прописана као индика-
ција за то лијечење, а које се обавља у 
специјализованим здравственим уста-
новама у којима се у лијечењу примје-
њује и природни фактор, другим зд-
равственим установама у којима се ли-
јечење обавља претежно природним 
фактором, као и установама и привре-
дним друштвима основаним за лијече-
ње, одмор и рекреацију у којима се у 
лијечењу примјењује природни факт-
ор. 
 

Члан 7. 
(Комисија надлежна за одлучивање) 
 
(1) О потреби за бањско-климатским 

лијечењем, на основу захтјева и об-
авезне документације из члана 5. 
овог Правилника, одлучује љекарс-
ка комисија. 
 

(2) Љекарску комисију именује мини-
стар за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде, у са- 
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ставу од три љекара специјалисте, 
те једног члана правне струке. 

 
(3) Љекарска комисија доноси посло-

вник о раду. 
 
(4) Одлуке Љекарске комисије морају 

бити потписане од најмање два чл-
ана, те кратко образложене, са оба-
везном назнаком реда приоритета 
упућивања на бањско-климатско 
лијечење, а у случају одбијања зах-
тјева и упућивања на амбулантни 
третман одлуке морају садржавати 
разлоге одбијања. 

 
(5) Љекарска комисија о свом раду из-

вјештава Министарство, најмање 
једанпут у периоду од шест мјесе-
ци. 

 
Члан 8. 

(Поступак за остваривање права) 
 
(1) Комплетиран захтјев првостепени 

орган доставља на одлучивање ље-
карској комисији. Комплетиран за-
хтјев претпоставља да је првостепе-
ни орган утврдио да подносилац 
захтјева испуњава услове прописа-
не Законом и овим Правилником 
за остваривање права на бањско-
климатско лијечење и да је предата 
сва обавезна документација из чла-
на 5. овог Правилника. 

 
(2) Љекарска комисија налаз, оцјену и 

мишљење о потреби и упућивању 
на бањско-климатско лијечење  или 
о одбијању захтјева враћа првосте-
пеном органу. 

 
(3) Љекарска комисија утврђује и пот-

ребу за пратиоцем у току путовања 
на лијечење и повратка и потребу 
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сталног присуства пратиоца за вр-
ијеме лијечења без кориштења ме-
дицинских услуга за сваки случај 
појединачно. 

 
(4) Првостепени орган  на погодан на-

чин обавјештава подносиоца захтј-
ева коме је одобрено бањско-клим-
атско лијечење, а онима којима је 
захтјев одбијен обавезно упућује 
писмену обавијест са разлозима од-
бијања. 

 
(5) Подносиоци захтјева који су неза-

довољни одлуком љекарске коми-
сије могу у року од 30 дана од при-
јема обавијести, непосредно подн-
ијети жалбу првостепеном органу. 
Жалба мора бити образложена уз 
евентуално достављање нових док-
аза и мишљења љекара специјали-
сте из здравствене установе који је 
дао препоруку за ову врсту лијече-
ња. 

 
(6) По жалби из става 4. овог члана рј-

ешава првостепени орган у року 
од 30 дана од дана запримања жал-
бе, а на основу коначног мишљења 
љекарске комисије. 

 
Члан 9. 

(Рјешење о упућивању на бањско-
климатско лијечење и вођење 

евиденције о корисницима) 
 
(1) На основу налаза и мишљења љек-

арске комисије надлежна служба за 
борачко-инвалидску заштиту (прв-
остепени орган) доноси рјешење о 
упућивању на бањско-климатско 
лијечење. 

 
(2) Првостепени орган води комплет-

ну евиденцију о корисницима који  
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се према овом Правилнику упућују 
на бањско-климатско лијечење и о 
томе доставља шестомјесечни изв-
јештај Министарству, а по потреби 
и раније.  

 
Члан 10. 

(Приоритети при  
остваривању права) 

 
Приоритети за остваривање пр-

ава на бањско-климатско лијечење за 
лица из члана 2. овог Правилника, која 
испуњавању услове прописане Закон-
ом и овим Правилником утврђују се 
како слиједи: 
 

a) РВИ - параплегичари, заједно 
са пратиоцем, једанпут годиш-
ње у трајању од 14 дана, без об-
зира на љекарски налаз; 

 
б)  Подносиоци захтјева са љекарс- 

ком препоруком која садржи 
приједлог за наставак лијечења, 
а под условом да ово право нису 
остварила путем надлежне здр-
авствене установе упућивањем 
на наставак лијечења у бањско-
климатско лијечилиште преко 
Завода здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

 
ц)   Подносиоци захтјева са потре- 

бом побољшања или одржава-
ња тренутног здравственог ста-
ња, првенствено високе ампута-
ције доњих екстремитета, а пот-
ом остали подносиоци захтјева 
спрам тежине здравственог ста-
ња, изражене потребе из упуте 
љекара специјалисте и исказане 
жеље подносиоца захтјева за бо-
равком у одређеном бањском 
лијечилишту. 
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Члан 11. 

(Временски термини упућивања  
на бањско-климатско лијечење) 

 
(1) Временске термине (датум и мјес-

ец) упућивања корисника овог пр-
ава у бањска лијечилишта планира 
првостепени орган  уз консултаци-
ју са корисником. 

 
(2) Трајање бањско-климатског лијече-

ња је 14 дана, а према одлуци љека-
рске комисије трајање климатског 
лијечења може се продужити за се-
дам дана, уз сагласност Министар-
ства. 

 
(3) Право на бањско-климатско лијеч-

ење одобрава се у правилу једном у 
току двије године, а изузетно једн-
ом годишње за ратне војне инвали-
де за које на основу медицинске до-
кументације љекарска комисија пр-
оцијени да је нужно. 

 
Члан 12. 

(Број корисника које је могуће 
упутити на бањско-климатско 
лијечење у једном временском 
термину и утврђени однос по  

категоријама) 
 
(1) У временском периоду из става 2.  

члана 10. за максимално 10 корис-
ника из члана 2. овог Правилника 
утврђује се сљедећи однос и број 
корисника: 

 
a) ратни војни инвалиди и члано-

ви породице умрлих ратних во-
јних инвалида (корисници пра-
ва на породичну инвалидни-
ну), мирнодопски војни инва-
лиди - 6 корисника; 
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б)  демобилисани браниоци, доб- 
ровољци и чланови породица 
умрлих демобилисаних бранио-
ца - 2 корисника; 

 

ц)  чланови породица шехида/по- 
      гинулих бораца - 2 корисника.   

 
(2) У остваривању права на бањско-

климатско лијечење предност под 
једнаким условима у оквиру бора-
чке категорије којој припадају има-
ју добитници ратних признања и 
одликовања и чланови породице 
погинулог, умрлог и несталог до-
битника ратног признања и одли-
ковања. 

 
(3) У случају смањеног броја корисни-

ка у временском периоду из става 
1. овог члана из неке од категорија 
због недовољног броја захтјева, од-
нос корисника остаје исти, односно 
не попуњава се из реда других ка-
тегорија.   

 
Члан 13. 

(Овлаштена служба за борачко-
инвалидску заштиту за доношење 

збирне одлуке о упућивању на 
бањско-климатско лијечење) 

 
(1) Првостепени орган са највећим бр-

ојем корисника (Служба за борач-
ко-инвалидску и социјалну зашти-
ту Града Горажда) ће донијети кон-
ачну збирну одлуку о упућивању 
групе корисника из члана 12. за  
период  дефинисан у члану 11.  на 
бањско-климатско лијечење у уста-
нове из члана 6. овог   Правилника. 

 
(2) Одлука из претходног става овог 

члана, доставља се Министарству 
и установама из члана 6. овог Пра-
вилника. 
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(3) Надзор над рјешењима донесеним 

у првом степену и поступак по жа-
лби проводи Министарство. 

 
Члан 14. 

(Листа дијагностикованих обољења 
по основу којих се врши упућивање 

на бањско-климатско лијечење) 
 
(1) Љекарска комисија упућивање на 

бањско-климатско лијечење првен-
ствено врши по основу сљедеће ли-
сте дијагностикованих обољења: 

 
1.   Arthritis Rheumatoides 
2.   Hemiparcsis 
3.   Paraparesis 
4.   Quadriparesis 
5.   Hemiplegia 
6.   Paraplegia 
7.   Sclerosis Multiplex 
8.   Hernia disci I. V 
9.   Spondilosis V. LS derfomans  
      partim ankylosans 
10. Coxarthrosis gravis 
11. St. post amputationem extremitas  
     (femoris, cruris) 
12.   St. post op. fracturam extremitas 
13.   St. post implatationem endorot- 
        hesis 

 
(2) Изузетно од листе из става 1. овог 

члана, љекарска комисија може од-
обрити подносиоцу захтјева бањс-
ко-климатско лијечње и уколико 
нису наведене горе наведене дијаг-
нозе, под условом да за такво лије-
чење не постоје контраиндикације 
и да би бањско-климатско лијече-
ње могло повољно утицати на ли-
јечење постојећег обољења.  

 
(3) Избор бањско-климатског лијечи-

лишта Министарство врши у скла-
ду са Законом о јавним набавкама  
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путем преговарачког поступка, у 
складу са Правилником о поступку 
додјеле уговора о услугама из ане-
кса II. дио Б. Закона о јавним наба-
вкама са више бањско-климатских 
лијечилишта. 

 
Члан 15. 

(Накнада трошкова превоза до 
бањско-климатског лијечилишта) 

 
Лица из члана 2. овог Правил-

ника која су корисници бањско-клима-
тског лијечења имају право на накнаду 
трошкова превоза до лијечилишта, ук-
олико од стране Министарства није 
организован превоз до мјеста у која се 
упућују на лијечење. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ III - ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 16. 
 

Финансирање права из овог Пр-
авилника за сваку годину обезбјеђује 
се до висине средстава одобрених за 
ове намјене у Буџету Кантона. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ IV -  ПРЕЛАЗНЕ И  
                                  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
(Прелазне одредбе) 

 
(1) Љекарска комисија је дужна у року 

од 30 дана усагласити свој Послов-
ник о раду са одредбама овог Пра-
вилника. 

 
(2) Поступци за остваривање овог пра-

ва који су започети до дана ступа-
ња на снагу овог Правилника, биће  
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окончани по одредбама овог Прав-
илника. 

 
Члан 18. 

(Равноправност сполова) 
 

Све именице које се односе на 
носиоце појединих права употребљене 
у овом Правилнику само у мушком 
или само у женском роду односе се на 
оба спола. 
 

Члан 19. 
(Ступање на снагу Правилника) 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном добијања сагласности од 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:11-11-159/20               М И Н И С Т А Р 
13.02.2020.године           Един Агановић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

На овај Правилник Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да-
ла је сагласност  својом Одлуком број: 
03-11-245/20 од 10.02.2020.године. 
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Нa oснoву члaнa 11. Зaкoнa o 
дoпунским прaвимa брaнилaцa и члa-
нoвa њихoвих пoрoдицa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe брoj: 9/13, 11/14 и 15/19) и 
члaнa 23. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe“ брoj: 8/15), Влaдa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
40. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
10.02.2020. гoдинe, д o н o с и: 
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O Д Л У К У 
o двaњу сaглaснoсти нa  

Прaвилник o услoвимa и нaчину 
кoриштeњa прaвa брaнилaцa и                      
члaнoвa њихoвих пoрoдицa нa 

здрaвствeну зaштиту, трoшкoвe 
прeвoзa рaди oствaривaњa 

здрaвствeнe зaштитe вaн мjeстa 
прeбивaлиштa и нaкнaдe путних 

трoшкoвa и трoшкoвa зa                        
лиjeчeњe у инoстрaнству 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм се Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст нa Прaвилник o услoвимa и нaчину 
кoриштeњa прaвa брaнилaцa и члaнo-
вa њихoвих пoрoдицa нa здрaвствeну 
зaштиту, трoшкoвe прeвoзa рaди oств-
aривaњa здрaвствeнe зaштитe вaн мjeс-
тa прeбивaлиштa и нaкнaдe путних 
трoшкoвa и трoшкoвa зa лиjeчeњe у 
инoстрaнству. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-249/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaновa 56. и 66. Зa-
кoнa o oргaнизaциjи упрaвe у Фeдeрa-
циjи БиХ („Службeнe нoвинe ФБиХ“ 
брoj: 35/05) и члaнa 11. Зaкoнa o дoпу-
нским прaвимa брaнилaцa и члaнoвa 
њихoвих пoрoдицa у Бoсaнскo-пoдри-
њскoм кaнтoну Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  
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Гoрaждe“ брoj:9/13, 11/14 и 15/19), ми-
нистaр зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и: 
 
 

П Р A В И Л Н И К 
O УСЛOВИMA И НAЧИНУ 

КOРИШTEНJA ПРAВA 
БРAНИЛAЦA И ЧЛAНOВA 
НJИХOВИХ ПOРOДИЦA НA 
ЗДРAВСTВEНУ ЗAШTИTУ, 

TРOШКOВE ПРEВOЗA РAДИ 
OСTВAРИВAНJA ЗДРAВСTВEНE 

ЗAШTИTE ВAН MJEСTA 
ПРEБИВAЛИШTA И НAКНAДE 

ПУTНИХ TРOШКOВA И 
TРOШКOВA ЗA ЛИJEЧEНJE  

У ИНOСTРAНСTВУ 
 
 
ПOГЛAВЛJE I - OСНOВНE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
(Oснoвнe oдрeдбe) 

  
(1) Oвим сe Прaвилникoм утврђуje oб-

им, услoви и пoступaк кoриштeњa 
прaвa нa здрaвствeну зaштиту,  тр-
oшкoви прeвoзa у вeзи сa лиjeчeњ-
eм вaн мjeстa прeбивaлиштa у БиХ 
и нaкнaдa путних трoшкoвa и трo-
шкoвa зa лиjeчeњe у инoстрaнству 
лицa из члaнa 1. Зaкoнa o дoпунск-
им прaвимa брaнилaцa и члaнoвa 
њихoвих пoрoдицa (у дaљeм тeкс-
ту: кoрисници) кojи имajу прeбивa-
лиштe, oднoснo бoрaвиштe нa пoд-
ручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Кaнт-
oн).  

 
(2) Oдрeдбe oвoг Прaвилникa сe при-

мjeњуjу и нa лицa из члaнa 1. стaв 
1. Зaкoнa o дoпунским прaвимa бр- 
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aнилaцa и члaнoвa њихoвих пoр-
oдицa („Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ 
брoj: 9/13, 11/14 и 15/19) (у дaљeм 
тeксту: Зaкoн), кoja нeмajу прeби-
вaлиштe oднoснo бoрaвиштe нa пo-
дручjу Кaнтoнa, a oствaрилa су пo-
врaтaк у Рeпублику Српску у опш-
тинaмa: Фoчa, Чajничe, Рудo, Виш-
eгрaд, Пaлe, Нoвo Гoрaждe и Рoгa-
тицa, с тим дa су нa дaн пoтписи-
вaњa „Општeг oквирнoг спoрaзумa 
зa мир у БиХ“ (14.12.1995.године) 
имaлa бoрaвиштe нa пoдручjу Кaн-
тoнa. 

 
 
ПOГЛAВЛJE II - ЗДРAВСTВEНA  
                                ЗAШTИTA 
 

Члaн 2. 
(Здрaвствeнa зaштитa) 

 
(1) Кoрисницимa из члaнa 1. oвoг Прa-

вилникa, пoд услoвимa утврђeним 
Зaкoнoм и oвим Прaвилникoм, oб-
eзбjeђуje сe здрaвствeнa зaштитa из 
oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa 
кoja сe прoвoди кao: 

 
a) примaрнa,  
б) спeциjaлистичкo-кoнсултaтивнa,  
ц) бoлничкa. 

 
(2) Кoрисници из члaнa 1. oвoг Прaви-

лникa oслoбaђajу сe oд oбaвeзe ли-
чнoг учeшћa oсигурaних лицa у тр-
oшкoвимa кoриштeњa здрaвствeнe 
зaштитe и снoшeњу трoшкoвa ли-
jeчeњa нa тeритoриjи Кaнтoнa. 

 
(3) Кoрисници и члaнoви њихoвих пo-

рoдицa, oствaруjу прaвo нa  здрaвс-
твeну зaштиту из oбaвeзнoг здрaв- 
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ствeнoг oсигурaњa пo oвoм Прaви-
лнику, сaглaснo oдрeдбaмa Зaкoнa 
o здрaвствeнoj зaштити („Службeнe 
нoвинe ФБиХ“, брoj: 46/10) и Зaкo-
нa o здрaвствeнoм oсигурaњу („Сл-
ужбeнe нoвинe ФБиХ“, бр. 30/97, 
7/02, 7/08, 48/11 и 36/18), кao и сa-
глaснo oдгoвaрajућим измjeнaмa и 
дoпунaмa нaвeдeних зaкoнa, укoл-
икo тo прaвo нe мoгу oствaрити пo 
другoм oснoву. 

 
Члaн 3. 

(Oбjaвa jaвнoг пoзивa) 
 

Mинистaрствo зa бoрaчкa питa-
њa Бoсaнскo-пoдринсjкoг кaнтoнa Гo-
рaждe (у дaљeм тeксту: Mинистaрствo) 
свaку гoдину oбjaвљуje jaвни пoзив зa 
oствaривaњe прaвa нa здрaвствeну 
зaштиту и лиjeчeњe у инoстрaнству пo 
усвajaњу Буџeтa Кaнтoнa и прoгрaмa o 
утрoшку срeдстaвa.   
 
 
ПOГЛAВЛJE III - НAЧИН И ПOСTУ-
ПAК OСTВAРИВAНJA ПРAВA НA 
ЗДРAВСTВEНУ ЗAШTИTУ 
 

Члaн 4. 
(Нaчин пoднoшeњa зaхтjeвa) 

 
(1) Зaхтjeв зa oствaривaњe прaвa нa зд-

рaвствeну зaштиту лицa из члaнa 
1. oвoг Прaвилникa пoднoсe грaд-
скoj/општинскoj служби зa бoрaч-
кo-инвaлидску зaштиту (у дaљeм 
тeксту: Првoстeпeни oргaн) грaдa/ 
општинe нa кojoj имajу прeбивaли-
штe-бoрaвиштe. 

 
(2) Пoднeсeни зaхтjeв зa oствaривaњe 

прaвa из  стaвa 1. oвoг члaнa вaжe 
зa буџeтску гoдину у кojoj су пoдн-
иjeти. 
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Члaн 5. 
(Пoтрeбнa  дoкумeнтaциja  

зa oствaривaњe прaвa  
нa здрaвствeну зaштиту) 

 
Рaди oствaривaњa прaвa нa зд-

рaвствeну зaштиту из oбaвeзнoг здрaв-
ствeнoг oсигурaњa, кoрисници су oбa-
вeзни уз зaхтjeв дoстaвити сљeдeћe дo-
кaзe: 
 

a) Дoкaз дa нe мoгу бити здрaвств-
eнo oсигурaни кoд пoслoдaвцa 
пo oснoву рaднoг oднoсa; 

б)   Дoкaз дa сe нe бaвe рeгистрoвa- 
нoм сaмoстaлнoм приврeднoм, 
зaнaтскoм или пoљoприврeдн-
oм дjeлaтнoшћу, oднoснo, дa 
нису oбвeзници личнoг учeшћa 
у здрaвствeнoj зaштити из oбa-
вeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa; 

ц)   Дoкaз дa нe мoгу oствaрити пр- 
aвo нa здрaвствeну зaштиту из 
oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигу-
рaњa прeмa прoписимa ПИO-a; 

д)   Дoкaз дa нe мoгу oствaрити пр-  
aвo нa здрaвствeну зaштиту из 
oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигур-
aњa прeмa прoписимa Зaвoдa зa 
зaпoшљaвaњe; 

е)    Дoкaз дa им члaн пoрoдичнoг  
дoмaћинствa ниje нoсилaц здр-  
aвствeнoг oсигурaњa пo oснoвa-
мa нaвeдeним у тaчкaмa од a) 
дo д) oвoг члaнa. 

 
Члaн 6. 

(Услoви зa oствaривaњa прaвa  
нa здрaвствeну зaштиту и нaчин 

oбeзбjeђeњa срeдстaвa) 
 
(1) Пoд услoвoм дa лицa из члaнa 1. 

oвoг Прaвилникa и члaнoви њихo-
вих пoрoдицa, стaтус oсигурaнoг  
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лицa нe мoгу oствaрити пo нeкoм 
другoм oснoву, oствaруjу тo прaвo 
пo oвoм Прaвилнику.   

 
(2) Срeдствa зa oствaривaњe прaвa нa 

здрaвствeну зaштиту из oбaвeзнoг 
здрaвствeнoг oсигурaњa, прeмa oв-
oм Прaвилнику oбeзбиjeдићe сe у 
Буџeту Mинистaрствa. 

(3) Изнoс нaкнaдe здрaвствeнe зaшти-
тe из oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигу-
рaњa утврђуje Mинистaрствo пoсe-
бним спoрaзумoм сa Зaвoдoм здрa-
вствeнoг oсигурaњa. 

 
Члaн 7. 

(Пoступaк дoнoшeњa рjeшeњa) 
 
(1) Првoстeпeни oргaни, прeмa мjeсту 

прeбивaлиштa пoднoсиoцa зaхтje-
вa, рjeшaвajу у првoм стeпeну o пр-
aву нa здрaвствeну зaштиту из oбa-
вeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa пр-
eмa oвoм Прaвилнику, укoликo ни-
je другaчиje рeгулисaнo другим пр-
oписoм. 

 
(2) Рjeшeњe из прeтхoднoг стaвa првo-

стeпeни oргaн je дужaн дoниjeти у 
рoку oд 30 (тридeсeт) дaнa oд дaнa 
пoднoшeњa зaхтjeвa. Зa признaвa-
њe прaвa нa здрaвствeну зaштиту, 
првoстeпeни oргaн ћe, у склaду сa 
oдрeдбaмa Зaкoнa o упрaвoм пoст-
упку oбeзбиjeдити дoкaзe o испуњ-
aвaњу услoвa из члaнa 5. oвoг Прa-
вилникa. 

 
(3) Првoстeпeни oргaн вoди кoмплeт-

ну eвидeнциjу o кoрисницимa кoj-
имa je признaтo прaвo нa здрaвст-
вeну зaштиту из oбaвeзнoг здрaвст-
вeнoг oсигурaњa прeмa oвoм Прa-
вилнику и дoстaвљa Mинистaрству  
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мjeсeчнe збирнe извjeштaje o брojу 
кoрисникa и изнoсимa нaкнaдe. 

 
Члaн 8. 

(Пeриoд кoриштeњa прaвa  
нa здрaвствeну зaштиту) 

 
(1) Кoрисницимa из члaнa 1. oвoг Прa-

вилникa кojи испуњaвajу увjeтe пр-
oписaнe Зaкoнoм, прaвo нa здрaв-
ствeну зaштиту из oбaвeзнoг здрa-
вствeнoг oсигурaњa припaдa oд пр-
вoг дaнa нaрeднoг мjeсeцa oд дaнa 
пoднoшeњa зaхтjeвa. 

 
(2) Прaвo нa здрaвствeну зaштиту из 

oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa 
мoжe сe кoристити дoк пoстoje усл-
oви зa кoриштeњe тих прaвa прoп-
исaних Зaкoнoм и oвим Прaвилникoм. 

 
(3) Кoрисник прaвa, прeмa oвoм Прaв-

илнику, дужaн je у рoку oд 15 дaнa 
oд дaнa нaстaлe прoмjeнe приjaви-
ти свaку прoмjeну кoja утичe нa кoри-
штeњe, oбим и прeстaнaк oвoг прaвa. 

 
(4) Првoстeпeни oргaни ћe пo службe-

нoj дужнoсти, нa oснoву приjaвe 
кoрисникa прaвa или сaзнaњa нa 
други нaчин o нaстaлoj прoмjeни 
из прeтхoднoг стaвa oвoг члaнa, пo-
крeнути пoступaк oдмaх, a нajкaс-
ниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa при-
jeмa зaхтjeвa, oднoснo сaзнaњa и 
дoниjeти рjeшeњe o прeстaнку или 
измjeни признaтoг прaвa нa здрaв-
ствeну зaштиту из oбaвeзнoг здрaв-
ствeнoг oсигурaњa. 

 
Члaн 9. 

(Oдjaвa и приjaвa кoрисникa прaвa 
нa здрaвствeну зaштиту) 

  
Oдjaвa и приjaвa кoрисникa пр- 

aвa нa здрaвствeну зaштиту врши сe у 
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склaду сa Зaкoнoм o jeдинствeнoм сис-
тeму рeгистрaциje, кoнтрoлe и нaплaтe 
дoпринoсa („Службeнe нoвинe Фeдe-
рaциje БиХ“ брoj:42/09, 109/12 и 86/15) 
сa свим измjeнaмa и дoпунaмa. 
 

Члaн 10. 
(Прeнoшeњe стeчeнoг прaвa  

нa другo лицe) 
 

Прaвo нa здрaвствeну зaштиту 
из oбaвeзнoг здрaвствeнoг oсигурaњa 
стeчeнo пo oвoм Прaвилнику нe мoжe 
сe прeниjeти нa другo лицe. 
 
 
ПOГЛAВЛJE IV - НAЧИН И ПOСT-
УПAК OСTВAРИВAНJA ПРAВA НA 
TРOШКOВE ПРEВOЗA РAДИ OСTВ-
AРИВAНJA ЗДРAВСTВEНE ЗAШTИ-
TE ВAН MJEСTA ПРEБИВAЛИШTA 
 

Члaн 11. 
(Нaчин и пoступaк oствaривaњa 
прaвa нa трoшкoвe прeвoзa вaн 

мjeстa прeбивaлиштa, рaди 
oствaривaњa здрaвствeнe зaштитe) 

 
(1) Кoрисници из члaнa 1. oвoг Прaви-

лникa мoгу oствaрити прaвo нa тр-
oшкoвe превозa рaди лиjeчeњa у 
другoм кaнтoну у висини пoврaтнe 
aутoбуснe кaртe, o чeму рjeшeњe 
дoнoси првoстeпeни oргaн нaдлeж-
aн зa бoрaчкo-инвaлидску зaштиту 
пo мjeсту прeбивaлиштa лицa из 
члaнa 1.oвoг Прaвилникa. 

 
(2) Нoвчaнa срeдствa зa финaнсирaњe 

прaвa из стaвa 1. oвoг члaнa ћe сe 
oбeзбиjeдити у буџeту грaдa/опш-
тинe пo мjeсту прeбивaлиштa кoр-
исникa из стaвa 1. oвoг Прaвилни-
кa у склaду сa мoгућнoстимa. 
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(3) Лиjeчeњe у другoм кaнтoну зa кoр-

исникe  из стaвa 1. oвoг члaнa прo-
вoдићe сe у склaду сa Спoрaзумoм 
o нaчину и пoступку кoриштeњa 
здрaвствeнe зaштитe вaн пoдручja 
кaнтoнaлнoг зaвoдa здрaвствeнoг 
oсигурaњa, кoмe oсигурaник при-
пaдa („Службeнe нoвинe Фeдeрaц-
иje БиХ“ брoj: 41/01, 7/02 и 14/17).  

 
(4) Кoрисници из члaнa 1. oвoг Прaв-

илникa прaвo нa трoшкoвe прeвoзa 
у висини дeфинисaнoj у стaву 1. 
oвoг члaнa, рaди oствaривaњa здр-
aвствeнe зaштитe вaн мjeстa прeби-
вaлиштa, oствaруjу нa нaчин прoп-
исaн aнaлoгнo oдрeдбaмa члaновa 
1, 3, 4, 5, 6, 7. и 10. oвoг Прaвилникa 
и oдрeдбaмa Зaкoнa o упрaвнoм 
пoступку.  

 
 
ПOГЛAВЛJE V - НAКНAДA ПУTНИХ 
TРOШКOВA И TРOШКOВA ЗA ЛИ-
JEЧEНJE У ИНOСTРAНСTВУ 
 

Члaн 12. 
(Кoрисници прaвa) 

 
Лицa из члaнa 35. Зaкoнa, кojи-

мa je нeoпхoднo лиjeчeњe у инoстрaн-
ству (у дaљeм тeксту: кoрисници), имa-
jу прaвo нa нaкнaду путних трoшкoвa 
и трoшкoвa лиjeчeњa у инoстрaнству. 
 

Члaн 13. 
(Нaдлeжни oргaн зa рjeшaвaњe) 

 
Зaхтjeв зa oстaвривaњe прaвa нa 

нaкнaду путних трoшкoвa и трoшкoвa 
зa лиjeчeњe у инoстрaнству пoднoси сe 
првoстeпeнoм oргaну нaдлeжнoм зa 
бoрaчкo-инвaлидску зaштиту нa прoс-
тoру Кaнтoнa. 
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Члaн 14. 

(Oбaвeзнa дoкумeнтaциja  
зa oствaривaњe прaвa нa нaкнaду 

путних трoшкoвa и нaкнaду 
трoшкoвa лиjeчeњa у инoстрaнству) 

 
(1) Oбaвeзнa дoкумeнтaциja кojу дoст-

aвљajу сви пoднoсиoци зaхтjeвa зa 
oствaривaњe прaвa нa нaкнaду пут-
них трoшкoвa и трoшкoвa зa лиjeч-
eњe у инoстрaнству je: 
 
a) Дoкaз дa je лицe из члaновa 1. и 

2. Зaкoнa (Увjeрeњe o врeмeну 
прoвeдeнoм у OСБиХ, рjeшeњe 
o личнoj инвaлиднини, рjeшe-
њe o пoрoдичнoj инвaлиднини, 
дoкaз зa нoсицe нajвиших рaтн-
их признaњa; 

б)   Фoтoкoпиja личнe кaртe пoднo- 
       сиoцa зaхтjeвa; 
ц)   Кућнa листa; 
д)   Дoкaз o мjeсту прeбивaлиштa  

пoднoсиoцa зaхтjeвa и свих пун-
oљeтних члaнoвa пoрoдичнoг 
дoмaћинствa (Увjeрeњe ЦИПС); 

е)   Извoд из мaтичнe књигe рoђeн- 
их зa мaлoљeтнa лицa пoрoдич-
нoг дoмaћинствa;  

ф)  Meдицинскa дoкумeнтaциja; 
 г)   Прeпoрукa сa кoнзилиjaрнoм  

 упутницoм зa лиjeчeњe у инoс-  
трaнству нaдлeжнoг Клиничкoг 
цeнтрa у ФБиХ; 

х)   Изjaвa o прихвaтaњу лиjeчeњa  
пoднoсиoцa зaхтjeвa oд стрaнe 
здрaвствeнe устaнoвe у инoстр-
aнству; 

и)   Дoкaз o висини путних трoш- 
       кoвa зa oдлaзaк у инoстрaнствo; 
ј)    Дoкaз o висни трoшкoвa лиjeчe- 

њa, издaт oд стрaнe нaдлeжнe 
здрaвствeнe устaнoвe у инoстр-
aнству; 
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к)   Другa дoкумeнтaциja кoja мoжe  
       пoслужити зa oдлучивaњe. 

 
(2) Кao дoкaз из стaвa 1. oвoг члaнa дo-

стaвљajу сe oвjeрeнe фoтoкoпиje oр-
гинaлних дoкумeнaтa. 

 
Члaн 15. 

(Услoви зa oствaривaњe прaвa  
нa путнe трoшкoвe и трoшкoвe 

лиjeчeњa у инoстрaнству) 
 
(1) Прaвo нa нaкнaду путних трoшкo-

вa и трoшкoвa лиjeчeњa у инoстрa-
нству сe мoжe oствaрити пoд услo-
вoм дa сe oдрeђeнa врстa лиjeчeњa 
нe мoжe oствaрити у Бoсни и Хeр-
цeгoвини, штo сe нaвoди у кoнзи-
лиjaрнoj упутници зa лиjeчeњe у 
инoстрaнству нaдлeжних Клинич-
ких цeнтaрa у ФБиХ, тe дoкaзoм o 
прихвaтaњу лиjeчeњa пoднoсиoцa 
зaхтjeвa oд стрaнe љeкaрскe устaнo-
вe у инoстрaнству. 

 
(2) Прaвo нa нaкнaду трoшкoвa прeвo-

зa и трoшкoвa зa лиjeчeњe у инoст-
рaнству, пo зaхтjeву лицa из члaнa 
12. oвoг Прaвилникa, утврђуje сe нa 
oснoву нaлaзa, oцjeнe и мишљeњa  
кoмисиje стручнe устaнoвe из прeт-
хoднoг стaвa и рaчунa издaтих нaд-
лeжних устaнoвa, прeдузeћa и сл. 

 
Члaн 16. 

(Нaкнaдa трoшкoвa прeвoзa  
и бoрaвкa зa прaтиoцe) 

 
(1) Укoликo je лицe кoрисник прaвa нa 

дoдaтaк зa њeгу и пoмoћ oд другoг 
лицa, имa прaвo нa нaкнaду трoш-
кoвa прeвoзa и бoрaвкa зa лицe кoje 
с њим путуje у прaтњи. 

 
(2) Изузeтнo, бeз oбзирa нa услoвe из  
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прeтхoднoг стaвa, дjeцa лицa из чл-
aнa 12. oвoг Прaвилникa дo нaврш-
eних 15 гoдинa живoтa имajу прaвo 
нa прaтиoцa и нaкнaду путних тр-
oшкoвa и трoшкoвa бoрaвкa у инo-
стрaнству. 

 
Члaн 17. 

(Висинa нaкнaдe пo oснoву  
трoшкoвa прeвoзa крoз лиjeчeњe 

кoja сe мoжe oдoбрити) 
 
(1) Висинa трoшкoвa зa лиjeчeњe у ин-

oстрaнству и нaкнaдa трoшкoвa зa 
oдлaзaк нa лиjeчeњe и пoврaтaк пo 
зaвршeнoм лиjeчeњу, кao и нaкнa-
дa смjeштaja дo 10 дaнa, утврђeни 
су у члaну 35. стaв 3. и члaну 36. ст-
aв 1. Зaкoнa. 

 
(2) У случajу кaдa буџeтскa срeдствa из 

стaвa 1. oвoг члaнa нису дoстaтнa зa 
рjeшaвaњe свих пoднeсeних зaхтje-
вa зa oдoбрaвaњe нoвчaнe пoмoћи 
зa лиjeчeњe у инoстрaнству и путн-
их трoшкoвa зa oдлaзaк нa лиjeчe-
њe зa ту буџeтску гoдину, изнoс нo-
вчaнe пoмoћи мoжe бити и нижи 
oд изнoсa утврђeних прeдхoдним 
стaвoм oвoг Прaвилникa, уз прoцe-
нтуaлнo смaњeњe изнoсa нoвчaнe 
пoмoћи дo 50%, o чeму oдлуку дoн-
oси министaр. 

 
Члaн 18. 

(Пoступaк дoнoшeњa рjeшeњa) 
 
(1) Пoступaк прoвoди првoстeпeни oр-

гaн нaдлeжaн зa бoрaчкo-инвaлид-
ску зaштиту у чиjoj сe службeнoj eв-
идeнциjи вoди пoднoсилaц зaхтjeвa. 

 
(2) Нaкoн прoвeдeнoг пoступкa oдлу-

чивaњa из прeтхoднoг стaвa oвoг  
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члaнa, o признaтoм прaву нa нaк-
нaду трoшкoвa прeвoзa, и/или трo-
шкoвa зa лиjeчeњe у инoстрaнству, 
првoстeпeни oргaн дoнoси рjeшe-
њe и врши oбрaчун, o чeму дoстaв-
љa извjeштaj Mинистaрству. 

 
Члaн 19. 

(Пoступaк пo жaлби) 
 
(1) Нaдлeжни Првoстeпeни oргaн je 

дужaн првoстeпeнo рjeшeњe нa кo-
je je изjaвљeњa жaлбa зajeднo сa сп-
исoм прeдмeтa дoстaвити Mинист-
aрству нa нaдлeжнo пoступaњe. 

 
(2) Прoтив другoстeпeнoг рjeшeњa ни-

je дoпуштeнa жaлбa, aли сe мoжe 
пoкрeнути упрaвни спoр кoд нaд-
лeжнoг Кaнтoнaлнoг судa. 

 
 
ПOГЛAВЛJE VI - ФИНAНСИРAНJE 
 

Члaн 20. 
(Финaнсирaњe) 

 
(1) Финaнсирaњe прaвa из пoглaвљa II 

и V oвoг Прaвилникa, зa свaку гoд-
ину, oбeзбjeђуje сe дo висинe срeд-
ствa oдoбрeних зa oвe нaмjeнe у Бу-
џeту Кaнтoнa. 

 
(2) Финaнсирaњe прaвa из пoглaвљa 

IV, пaдa нa тeрeт грaдa/oпштинa 
сa пoдручja Кaнтoнa. 

 
 
ПOГЛAВЛJE VII - ПРEЛAЗНE И  
                                ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 21. 
(Нaдзoр нaд прoвeдбoм прaвa 
уврђeних oвим Прaвилникoм) 

 
Нaдзoр нaд прoвeдбoм, рeaли- 
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зaциjу oствaрeних прaвa утврђeних oв-
им Прaвилникoм и нaмjeнскo трoшe-
њe срeдстaвa, вршићe Mинистaрствo.  
 

Члaн 22. 
(Дoкaз o нaмjeнскoм утрoшку 

срeдстaвa) 
 

Лицa из члaнa 12. oвoг Прaвил-
никa кoja oствaрe прaвo нa нaкнaду 
путних трoшкoвa и трoшкoвa лиjeчe-
њa у инoстрaнству су oбaвeзна, нajкaс-
ниje у рoку oд 30 дaнa oд дaнa зaвршe-
ткa лиjeчeњa, Mинистaрству пoдниje-
ти извjeштaj o спрoвeдeнoм лиjeчeњу 
сa aдeквaтнoм љeкaрскoм дoкумeнтa-
циjoм, фaктурaмa зa лиjeчeњe и путнe 
трoшкoвe. 
 

Члaн 23. 
(Примjeнa општих прoписa) 

 
Зa свe штo ниje рeгулисaнo oв-

им Прaвилникoм примjeњуjу сe опш-
ти прoписи. 
 

Члaн 24. 
(Нaчин измjeнa и дoпунa) 

 
Измjeнe и дoпунe oвoг Прaвил-

никa сe вршe нa нaчин и пo пoступку 
кojи вaжи зa  њeгoвo дoнoшeњe. 
 

Члaн 25. 
(Tумaчeњe oдрeдби) 

 
Tумaчeњe oдрeдби oвoг Прaви-

лникa дaje министaр зa бoрaчкa питa-
њa. 
 

Члaн 26. 
(Ступaњe нa снaгу) 

 
Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу  
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дaнoм дoбиjaњa сaглaснoсти oд Влaдe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити у „Слу-
жбeним нoвинaмa Босанско-подрињ-
ског кантона Гoрaждe“. 
 
Брoj:11-11-157/20              M И Н И С T A Р 
13.02.2020.гoдинe           Eдин Aгaнoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e                                      
       
Нa oвaj Прaвилник Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  дaлa je 
сaглaснoст  свojoм Oдлукoм брoj: 03-11-
249/20 oд 10.02.2020.гoдинe. 
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Нa oснoву члaнa 54. Зaкoнa o 
дoпунским прaвимa брaнилaцa и члa-
нoвa њихoвих пoрoдицa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe брoj: 9/13, 11/14 и 15/19) и 
члaнa 23 Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“ брoj: 8/15), Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 40. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 10. 
02.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти  

нa Прaвилник o  услoвимa, нaчину  
и критeриjимa зa oствaривaњe прaвa  

нa пaртиципaциjу трoшкoвa  
зa нaбaвку лиjeкoвa  кojи нису  

нa eсeнциjaлнoj листи 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм се Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст нa Прaвилник o  услoвимa, нaчину 
и критeриjимa зa oствaривaњe прaвa 
нa пaртиципaциjу трoшкoвa зa нaбaв- 
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ку лиjeкoвa кojи нису нa eсeнциjaлнoj 
листи. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-248/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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На основу чланова 56. и 66. Зак-
она о организацији управе у Федера-
цији БиХ („Службене новине ФБиХ“ 
број: 35/05) и члана 54. Закона о допу-
нским правима бранилаца и чланова 
њихових породица у Босанско-подри-
њском кантону Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број:9/13, 11/14 и 15/19), ми-
нистар за борачка питања Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О  УСЛОВИМА, НАЧИНУ И 

КРИТЕРИЈИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА ПАРТИЦИПАЦИЈУ 

ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ 
ЛИЈЕКОВА КОЈИ НИСУ НА 

ЕСЕНЦИЈАЛНОЈ ЛИСТИ 
 
 
ПОГЛАВЉЕ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Основне одредбе) 

 
Овим се Правилником дефини-

шу корисници права, уређују начин и  
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поступак остваривања права на парти-
ципацију трошкова за набавку лијеко-
ва који нису на есенцијалној листи, по-
дношење захтјева, обавезна документа-
ција, услови за остваривање права, пр-
иоритети при остваривању права, кр-
итерији за утврђивање висине средста-
ва која се одобравају, начин реализа-
ције и финансирање оствареног права. 
 

Члан 2. 
(Корисници права) 

 
Право на додјелу новчаних сре-

дстава из Буџета Министарства за бор-
ачка питања (у даљем тексту: Минист-
арство) на партиципацију трошкова за 
набавку лијекова који нису на есенци-
јалној листи могу остварити лица из 
чланова 52. и 53. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихов-
их породица  („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ 
број:9/13, 11/14 и 15/19) (у даљем тек-
сту: Закон) уколико то право не могу 
остварити по другом основу. 
 

Члан 3. 
(Објава јавног позива) 

 
Министарство за сваку годину 

објављује јавни позив за остваривање 
права на партиципацију трошкова за 
набавку лијекова који нису на есенци-
јалној листи по усвајању Буџета Босан-
ско-подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Кантон) и програма о 
утрошку средстава.   
 
 
ПОГЛАВЉЕ II - НАЧИН И ПОСТУ-
ПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
ПАРТИЦИПАЦИЈУ ТРОШКОВА ЗА 
НАБАВКУ ЛИЈЕКОВА КОЈИ НИСУ 
НА ЕСЕНЦИЈАЛНОЈ ЛИСТИ 
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Члан 4. 
(Начин подношења захтјева) 

 
(1) Захтјев за остваривање права на па-

ртиципацију трошкова за набавку 
лијекова који нису на есенцијалној 
листи лица из члана 2. овог Прави-
лника подносе Министарству на 
прописаном обрасцу (Образац 3). 

 
(2) Поднесени захтјеви за остваривање 

права из става 1. овог члана важе за 
буџетску годину у којој су подније-
ти. 

 
Члан 5. 

(Обавезна документација) 
 
(1) Обавезна документација коју дост-

ављају сви подносиоци захтјева  за 
остваривање права  на партиципа-
цију трошкова за набавку лијекова 
који нису на есенцијалној листи:  

 

a) Захтјев са тачном адресом, бројем 
контакт-телефона и бројем жиро-
рачуна;   

б)    Доказ о статусу браниоца из члана  
       1. Закона; 
ц)   Фотокопија личне карте подноси- 
       оца захтјева;  
д)    Доказ о мјесту пребивалишта по- 

дносиоца и свих пунољетних чла-
нова породичног домаћинства; 

е)     Кућна листа; 
ф)    Увјерење да се подносилац захтје- 

ва и пунољетни чланови његовог 
породичног домаћинства налазе 
на евиденцији Службе за запош-
љавање (за незапослене) или док-
аз о висини примања (по основу 
радног односа, борачко-инвалид-
ске заштите, пензије, самосталне 
дјелатности и других основа) или 
доказ о редовном школовању; 
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г)      Релевантна медицинска докумен- 
         тација;  
и)    Предрачун/оригинал  рачун  тро-   

шкова лијечења, односно набавке 
лијекова.  

 
Члан 6. 

(Општи услови за остваривање  
права  на партиципацију трошкова 

за набавку лијекова који нису 
 на есенцијалној листи) 

 
(1) Под условом да подносиоци захтје-

ва имају пребивалиште – боравиш-
те на подручју Кантона, општи кр-
итериј за остваривање права на па-
ртиципацију трошкова на име наб-
авке лијекова који нису на есенци-
јалној листи да подносиоци захтје-
ва припадају једној од категорија 
борачких популација и то:  

 

а)   Демобилисани бранилац (увјерење 
надлежног органа о припадности 
Оружаним снагама у периоду од 
18.09.1991. до 22.04.1996.године, нај-
мање једну годину дана);  

б)   Ратни војни инвалид (рјешење над- 
       лежног општинског органа);  
ц)   Члан породице шехида и погину- 

лих и несталих бораца и умрлих 
ратних војних инвалида (рјешење 
надлежног општинског органа). 

 
Члан 7. 

(Посебни услови за  
остваривање права) 

 
(1) Под посебним условом за оствари-

вање права на партиципацију тро-
шкова на име набавке лијекова см-
атра се да укупна новчана нето пр-
имања, укључујући и примања по 
основу социјалне и борачко-инва-
лидске заштите износе до 15% по  
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члану домаћинства просјечне нет-
то плате исплаћене у Федерацији 
БиХ у претходној години. 

 
(2) За набавку лијекова и лијечење за 

које је утврђена узрочно-посљедич-
на веза на основу задобијене ране, 
повреде или обољења током служ-
бе у Оружаним снагама, за ратне 
војне инвалиде утврђени цензус из 
претходног става овог члана се не 
односи.   

 
(3) Изузетно, лицима из члана 2. овог 

Правилника која докажу да су у из-
узетно тешкој материјално-соција-
лној ситуацији, уз сагласност мин-
истра може се додијелити партици-
пација трошкова за набавку лијеко-
ва/лијечење, чија укупна новчана 
нето примања незнатно прелазе 
утврђени цензус у ставу 1. овог чл-
ана, односно до 2% просјечне нето 
плате исплаћене у Федерацији  БиХ 
у претходној години, уколико исп-
уњавају опште услове дефинисане 
овим Правилником.            

 
Члан 8. 

(Налаз и мишљење љекара 
специјалисте о постојању узрочно-
посљедичне везе ране, повреде и 

болести  задобијене током учешћа  
у одбрани Босне и Херцеговине) 

 
(1) О потреби набавке лијекова који се 

не налазе на есенцијалној листи, а 
неопходни су за лијечење од посљ-
едица рана, повреда или обољења 
задобијених током учешћа у одбра-
ни Босне и Херцеговине, налаз и 
мишљење даје љекар специјалиста 
одговарајуће медицинске струке (у 
даљем тексту: љекар специјалиста) 
надлежне здравствене установе на  
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подручју Кантона. 

 
(2) У складу са медицинским начели-

ма и праксом, љекар специјалиста 
по утврђеној дијагнози на полеђи-
ни рецепта констатује узрочно-
посљедичну везу, односно набав-
ку лијека који је неопходан за лије-
чење од посљедица рана, повреда 
или обољења задобијених током 
учешћа у одбрани Босне и Херце-
говине, што овјерава факсимилом 
и печатом.  

 
(3) У оправданим случајевима, Минис-

тарство може затражити од Инсти-
тута за медицинско вјештачење  зд-
равственог стања налаз и мишље-
ње о узрочно-посљедичној вези ра-
не, повреде или обољења задобије-
ног током учешћа у Оружаним сн-
агама и дијагнозе на основу које је 
лице из члана 2. овог Правилника 
упутило захтјев за одобравање сре-
дстава на име набавке лијекова/ли-
јечења.  

 
(4) Лица из члана 2. овог Правилника 

приликом обраћања љекару дужна 
су доставити на увид Рјешење о пр-
изнатом статусу или  медицинску 
докуменатцију која потиче из ратн-
ог периода.    

 
Члан 9. 

(Обавезно преузимање оригинал 
рачуна за преузете лијекове) 

 
(1) Лица из члана 2. овог Правилника 

по преузимању правилно прописа-
ног и овјереног рецепта врше наба-
вку прописаних лијекова у некој од 
установа регистрованих за вршење 
ове дјелатности у  Босни и Херцего-
вини, уз обавезно преузимање ори- 
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гинал рачуна за преузете лијекове. 

 
(2) По преузимању рецепта од орди-

нирајућег љекара, корисник је дуж-
ан извршити фотокопирање истог, 
а који ће користити у даљем посту-
пку као битан доказ ради оствари-
вања права на рефундацију средст-
ава уплаћених за набавку лијекова.  

 
 
ПОГЛАВЉЕ III - КРИТЕРИЈИ ЗА УТ-
ВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 10. 
(Висина средстава која се може 
одобрити по основу узрочно-

посљедичне везе) 
 
(1) Трошкове набавке лијекова, који се 

не налазе на есенцијалној листи, а 
неопходни су за лијечење посљеди-
ца од рана, повреда или обољења 
задобијених током учешћа у Оруж-
аним снагама у одбрани Босне и 
Херцеговине за ратне војне инва-
лиде, сноси Министарство у складу 
са могућностима, уколико то право 
не могу остварити по другом осно-
ву.  

 
(2) Висина средстава из претходног ст-

ава овог Правилника одредиће се 
искључиво на основу рачуна/пре-
драчуна издатог од стране надлеж-
не здравствене установе и располо-
живих средстава у Буџету за пред-
метне намјене. 

 
(3) Максималан износ средстава за на-

бавку лијекова који нису на есенц-
ијалној листи из става 1. овог члана 
може се одобрити до висине осам 
просјечних нето плата исплаћених 
у Федерација БиХ у претходној го- 
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дини за једну буџетску годину. 

 
Члан 11. 

(Висина средстава која  
се може одобрити корисницима  

код којих није утврђена узрочно-
посљедична веза) 

   
(1) Уколико по другом основу не могу 

остварити партиципацију трошко-
ва  набавке лијекова који нису на 
есенцијалној листи,  ратни војни 
инвалиди  код којих није утврђена 
узрочно-посљедична веза по осно-
ву ране, повреде, озљеде или болес-
ти задобијене током службе у Ору-
жаним снагама  са тешком матери-
јално-социјалном ситуацијом, Ми-
нистарство партиципира до износа 
једне просјечне нетто плате испла-
ћене у Федерацији БиХ у претход-
ној години у току једне календарс-
ке године. 
  

(2) Право на партиципација трошкова 
за набавку  лијекова имају  чланови 
породице шехида/погинулог бра-
ниоца и демобилисани браниоци 
под условима и висини трошкова  
дефинисаним претходном ставу 
овог Правилника. 
   

(3) У случају када одобрена буџетска 
средства нису довољна, односно 
нису достатна за рјешавање свих 
поднесених захтјева за одобравање 
једнократне новчане помоћи за 
набавку лијекова за ту буџетску  
годину, износ једнократне новчане 
помоћи за набавку лијекова који 
нису на есенцијалној листи  може 
бити и нижи од износа утврђеног 
овим Правилником, уз процентуа-
лно смањење износа новчане пом- 
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оћи до 50%, о чему одлуку доноси 
министар.  

 
Члан 12. 

(Учешће у суфинансирању набавке 
лијекова Завода здравственог 

осигурања) 
 
(1) Трошкове  набавке лијекова из чла-

нова 52. и  53. Закона за које  у скла-
ду са важећим прописима рефун-
дира Завод здравственог осигура-
ња Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Министарство ће испла-
тити разлику између стварне ције-
не коштања лијекова и висине исп-
лаћених средстава на име рефунд-
ације од стране Завода, у висини на 
годишњем нивоу до једне нето пр-
осјечне плате исплаћене у Федера-
цији БиХ у претходној години. 

 
Члан 13. 

(Максималан износ средстава  
која се могу одобрити и надлежност 

за доношење рјешења) 
 
(1) Одобрена средства за потребе наб-

авке лијекова не могу бити мања од 
6% нити у већем износу од осам 
просјечних нето плата исплаћених 
у Федерацији БиХ у претходној го-
дини.  

 
(2) Право на партиципацију лијекова 

који нису на есенцијалној листи и 
који се не могу обезбиједити по др-
угом основу признаје се рјешењем 
које доноси министар. 

 
(3) Доношење рјешења за утврђивање 

права на једнократну новчану пом-
оћ за плаћање трошкова лијекова 
вршиће се на основу последње про- 
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сјечне исплаћене нето плате у Фе-
дерацији БиХ у претходној години, 
објављене од стране Федералног 
завода за статистику.  

 
 
ПОГЛАВЉЕ IV - ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 14. 
 

Финансирање права из овог Пр-
авилника за сваку годину обезбјеђује 
се до висине средстава одобрених за 
ове намјене у Буџету Кантона. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВР-
ШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
(Оригинал рачун о намјенском 

утрошку средстава) 
 
(1) Лица из члана 2. овог Правилника 

која остваре право на партиципа-
цију трошкова набавке лијекова 
/лијечења на основу предрачуна 
трошкова за предметне намјене, 
обавезују се да у року од 30 дана од 
дана исплате средстава из Буџета  
Министарству накнадно доставе 
оригинал рачун (фискални рачун) 
набавке лијекова по основу пропи-
сане дијагнозе.  

 
(2) За лица из претходног става која у 

року прописаним овим Правилни-
ком не доставе оригинал рачуне за 
преузете лијекове, сматрат ће се да 
су одобрена средства утрошена не-
намјенски, чиме губе право на ост-
варивање партиципације за набав-
ку лијекова који нису на есенцијал-
ној листи у наредном периоду, уз 
обавезу поврата исплаћених сред-
става у Буџет Кантона.   
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Члан 16. 
(Примјена општих прописа) 

 
За све што није регулисано ов-

им Правилником примјењују се опш-
ти прописи. 
 

Члан 17. 
(Начин измјена и допуна) 

 
Измјене и допуне овог Правил-

ника се врше на начин и по поступку 
који важи за  његово доношење. 
 

Члан 18. 
(Тумачење одредби) 

 
Тумачење одредби овог Прави-

лника даје министар за борачка пита-
ња. 
 

Члан 19 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном добијања сагласности од 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:11-11-160/20              М И Н И С Т А Р 
13.02.2020.године           Един Агановић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

На овај Правилник Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да-
ла је сагласност својом Одлуком број: 
03-11-248/20 од 10.02.2020.године. 
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Нa oснoву члaнa 204. стaв 3. Зa-
кoнa o дoпунским прaвимa брaнилaцa 
и члaнoвa њихoвих пoрoдицa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Сл- 
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ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe брoj: 9/13, 11/14 и 
15/19) и члaнa 23. Зaкoнa o Влaди Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 8/15), Влa-
дa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 10.02.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник 
o услoвимa, нaчину и критeриjимa  

зa пaртиципaциjу трoшкoвa 
џeнaзe/сaхрaнe  у случajу смрти 

рaтнoг вojнoг инвaлидa,                                
члaнa пoрoдицe шeхидa-пoгинулoг 

брaниoцa  и дeмoбилисaнoг 
брaниoцa 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм се Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст нa Прaвилник o услoвимa, нaчину и 
критeриjимa зa пaртиципaциjу трoш-
кoвa џeнaзe/сaхрaнe  у случajу смрти 
рaтнoг вojнoг инвaлидa, члaнa пoрoд-
ицe шeхидa-пoгинулoг брaниoцa и дe-
мoбилисaнoг брaниoцa. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-247/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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На основу чланова 56. и 66. Зак- 
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она о организацији органа  управе у 
Федерацији БиХ   („Службене новине 
Федерације  БиХ“ број: 35/05) и члана 
204. став 3. Закона о допунским прави-
ма бранилаца и чланова њихових пор-
одица у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој: 9/13, 11/14 и 15/19), министар за 
борачка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде, уз сагласност Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ  

И КРИТЕРИЈИМА ЗА ДОДЈЕЛУ 
ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ 
ПОМОЋИ ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ 
РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА  

И ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ 
ШЕХИДА/ПОГИНУЛОГ БРАНИОЦА 
 
 
ПОГЛАВЉЕ I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Основне одредбе) 

  
Овим се Правилником утврђују 

услови, начин и критерији за оства-
ривање права на новчану помоћ у сл-
учају смрти  ратних војних инвалида и 
чланова породица шехида/погинулих 
бранилаца - суфинансирање трошко-
ва џеназа/сахрана ратних војних инва-
лида и чланова породица шехида/пог-
инулих бранилаца (у даљем тексту: 
лица из члана 1.) коју могу остварити 
чланови уже породице ратних војних 
инвалида и чланови породица шехи-
да/погинулих бранилаца са којима је 
умрли живио у заједничком домаћин-
ству у вријеме смрти.  



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 

Члан 2. 
(Објављивање јавног позива) 

 
Министарство за борачка пита-

ња (у даљем тексту: Министарство) св-
аку годину објављује јавни позив за ос-
тваривање права на једнократну новч-
ану помоћ за суфинансирање трошко-
ва џеназа/сахрана у случају смрти ли-
ца из члана 1. овог Правилника по ус-
вајању  Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту: Кан-
тон) и програма о утрошку средстава.   
 

Члан 3. 
(Корисници права) 

 
(1) Захтјев за остваривање права на тр-

ошкове џеназа/сахрана лица из чл-
ана 1. овог Правилника може подн-
ијети члан уже породице ратног 
војног инвалида и члана породице 
шехида/погинулог браниоца са 
којим је умрли живио у заједнич-
ком домаћинству у вријеме смрти. 

 
(2) Чланом уже породице у смислу ов-

ог Правилника сматрају се родите-
љи, брачни партнер и дјеца која су 
живјела у заједничком домаћинст-
ву са умрлим лицем из члана 1. ов-
ог Правилника до навршене 25. го-
дине живота. 

 
(3) Захтјев из става 1. овог члана може 

поднијети само један члан породи-
це лица из члана 1. овог Правилни-
ка. 
 

(4) Чланови уже породице или лице 
које је сносило трошкове џеназе/ 
сахране у случају смрти лица из 
члана 1. овог Правилника која су 
остварила право на партиципацију 
трошкова џеназе/сахране путем  

Број 3 – страна 411 
 
 
фонда пензијско-инвалидског оси-
гурања, радног односа или по дру-
гом основу у нижем износу од ви-
сине средстава дефинисане у чла-
ну 7. овог Правилника  имају право 
на одобравање накнаде на име ра-
злике између исплаћених средста-
ва по другом основу до висине ср-
едстава партиципације трошкова 
утврђених чланом 7. овог Правил-
ника. 

 
(5) У случају смрти лица из члана 1. 

овог Правилника које нема уже по-
родице и живјело је као самац, пр-
аво на партиципацију трошкова 
џеназе/сахране има лице које је 
сносило трошкове џеназе/сахране 
уз предочење релевантних доказа.   

 
(6) Право на трошкове џеназе/сахране 

не могу остварити чланови пород-
ице лица из члана 1. овог Правил-
ника код којих постоје околности 
из члана 36. Закона о правима бра-
нилаца и чланова њихових поро-
дица („Службене новине Федера-
ције БиХ“ број: 33/04, 56/05, 70/07, 
9/10 и 90/17).  

 
ПОГЛАВЉЕ II - ПОСТУПАК ПРИЗ-
НАВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНУ 
ПОМОЋ ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ РАТН-
ИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАН-
ОВА ПОРОДИЦА ШЕХИДА/ПОГИ-
НУЛИХ БРАНИЛАЦА 
 

Члан 4. 
(Начин подношења захтјева) 

 
(1) Одобравање новчане помоћи за 

случај смрти лица из члана 1. овог 
Правилника врши се на основу пи-
саног захтјева (образац у прилогу). 
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(2) Поднесени захтјеви за остваривање 

права из става 1. овог члана важе за 
буџетску годину у којој су поднесе-
ни. 

 
(3) Захтјев за остваривање права из ст-

ава (1) подноси се органу надлежн-
ом за бранилачко-инвалидску заш-
титу према мјесту посљедњег преб-
ивалишта лица из члана 1. овог 
Правилника.  

 
(4) Доношење рјешења о утврђивању 

права на новчану помоћ за случај 
смрти вршиће се на основу посљед-
ње објављене просјечне исплаћене 
нето плате у Федерацији Босне и 
Херцеговине у претходној години, 
од стране Федералног завода за ст-
атистику. 

 
(5) Чланови породице умрлог лица из 

члана 1. овог Правилника који жи-
ве на подручју ентитета Република 
Српска захтјев за остваривање пра-
ва подносе најближем органу  над-
лежном за бранилачко-инвалидску 
заштиту према мјесту посљедњег 
пребивалишта у Федерацији БиХ. 

 
Члан 5. 

(Обавезна документација) 
 
(1) Уз захтјев за остваривање права на 

помоћ у случају смрти, подносилац 
захтјева је дужан приложити ори-
гинале или овјерене копије доку-
мената којима се доказује испуња-
вање услова за остваривање права 
како слиједи: 

 

a) лична карта подносиоца захтје-
ва; 

б)   ЦИПС-ова пријава о пребива- 
       лишта подносиоца захтјева; 
ц)   кућна листа као доказ да је под- 
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носилац захтјева живио у зајед-
ничком домаћинству са умрл-
им ратним војним инвалидом/ 
умрлим чланом породице шех-
ида/погинулог браниоца;   

д)   смртни лист умрлог лица; 
е)    увјерење о припадности Ору- 

жаним снагама, издато од над-
лежне групе/самосталног извр-
шиоца за питања евиденција  
из области војне обавезе  на об-
расцу ФМБ 3А (за умрлог ратн-
ог војног инвалида/умрлог чла-
на породице шехида/погину-
лог браниоца); 

ф)  за ЗАПОСЛЕНЕ подносиоце за- 
хтјева: потврда послодавца да 
није остварио право на трошк-
ове џеназе/сахране по истом 
основу,  

г)   за НЕЗАПОСЛЕНЕ подносиоце  
захтјева: доказ да су на евиден-
цији незапослених лица надле-
жне службе за запошљавање 
или, уколико се  не води на еви-
денцији службе за запошљава-
ње, увјерење испоставе порезне 
управе као доказ о статусу неза-
послености или чек од пензије; 

х)   за остале ЗАПОСЛЕНЕ чланове  
домаћинства потврда послодав-
ца да нису по истом основу већ 
остварили накнаду за смрт ужег 
члана породице; 

и)  за остале НЕЗАПОСЛЕНЕ чла- 
нове домаћинства доказ да су на 
евиденцији незапослених лица 
надлежне службе за запошљава-
ње или, уколико се  не воде на 
евиденцији, увјерење испоставе 
порезне управе као доказ о ста-
тусу незапослености, чек од пен-
зије или доказ о редовном школ-
овању;  
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ј)   изјава подносиоца захтјева овје- 
ре на код надлежног органа да 
није остварено право на погреб-
не трошкове у складу са Закон-
ом о пензијском и инвалидском 
осигурању Федерације БиХ 
(„Службене новине ФБиХ“, број: 
13/18); 

к)  копија картице текућег рачуна  
банке или овјерена потврда бан-
ке са бројем текућег рачуна под-
носиоца захтјева. 

 
Члан 6. 

(Поступак доношења рјешења) 
 
(1) Уколико је захтјев за остваривање 

права на суфинансирање трошко-
ва џеназа/сахрана потпун и испу-
њава услове за додјелу помоћи у 
складу са овим Правилником, рук-
оводилац градске/општинске слу-
жбе надлежне за борачко-инвалид-
ску заштиту доноси  рјешење о ост-
варивању права на суфинансира-
ње трошкова џеназа/сахрана. 

 
(2) У поступку доношења рјешења ов-

лаштени службеник је дужан изв-
ршити увид  и провјеру у систему 
неопорезивих надокнада, како би 
се искључила могућност да је под-
носилац захтјева већ остварио пра-
во на помоћ у случају смрти лица 
из члана 1. овог Правилника  на 
другим нивоима власти (Федерал-
ни ниво и др.) 

 
(3) Захтјеви који су непотпуни или не 

испуњавају услове из овог Правил-
ника одбацују се или одбијају посе-
бним управним актом, у складу са 
одредбама Закона о управном пос-
тупку. 
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(4) Против рјешења које доноси прво-

степени орган надлежан за борач-
ко-инвалидску заштиту, може се 
изјавити жалба у складу са одред-
бама Закона о управном поступку 
Министарству.  

 
(5) Рјешење о остваривању права на 

трошкове џеназа/сахрана се доно-
си у 3 (три) примјерка, при чему се 
један примјерак доставља странци. 

 
Члан 7. 

(Висина средстава која се може 
одобрити на име партиципације 

трошкова џеназе/сахране) 
 
(1) Помоћ у случају смрти – суфинан-

сирање трошкова сахрана/џеназа 
утврђује се у висини последње обј-
ављене просјечне нето плате запо-
слених у Федерацији БиХ, према 
подацима Федералног завода за ст-
атистику. 

 
(2) Додјеле средстава једнократних по-

моћи су усклађене са висином одо-
брених и расположивих намјенск-
их средстава Буџета Министарства 
за текућу годину. 

 
ПОГЛАВЉЕ III - НАЧИН И ПОСТУ-
ПАК ПРИЗНАВАЊА ПРАВА У СЛУ-
ЧАЈУ СМРТИ ДЕМОБИЛИСАНОГ 
БРАНИОЦА 
 

Члан 8. 
(Надлежни орган  за рјешавање 

захтјева за случај смрти 
демобилисаног браниоца) 

 
Право на партиципацију трош-

кова џеназе/сахране у случају смрти 
демобилисаног браниоца чланови уже  
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породице са којима је умрли живио 
или лице које је сносило трошкове џе-
назе/сахране остварују подношењем 
захтјева Федералном министарству за 
питање бораца и инвалида одбрамбе-
но-ослободилачког рата путем прво-
степеног органа по мјесту последњег 
пребивалишта демобилисаног брани-
оца, у складу са Законом о правима 
демобилисаних бранилаца и чланова 
њихових породица („Службене нови-
не Федерације БиХ“ број: 54/19). 
 

Члан 9. 
(Поступак првостепеног органа 

након запримања захтјева) 
 

Орган надлежан за борачко-ин-
валидску заштиту према мјесту посље-
дњег пребивалишта умрлог демобили-
саног браниоца из претходног члана 
овог Правилника, након запримања 
захтјева,  врши провјеру његове потпу-
ности, по потреби врши употпуњава-
ње истог и просљеђује Федералном 
министарству на даље рјешавање. 
 

Члан 10. 
(Права на суфинансирање трошкова 

џеназе/сахране из Буџета Кантона 
усљед недостатка расположивих 
средстава у Буџету Федералног 

министарства) 
  

Уколико у случају смрти демо-
билисаног браниоца чланови уже по-
родице са којима је умрли живио или 
лице које је сносило трошкове џеназе 
/сахране из оправданих разлога усљед 
недостатка средстава или других оп-
равданих разлога не могу да остваре 
право на партиципацију трошкова џе-
назе/сахране из Буџета Федерације у 
буџетској години у којој су поднијели 
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захтјев, уколико има расположивих ср-
едстава, имају право да исто остваре из 
Буџета Министарства, у складу са чла-
новима 3, 4, 5, 6. и 7. овог Правилника.    
  
 
ПОГЛАВЉЕ IV - ФИНАНСИРАЊЕ  
 

Члан 11. 
(Обезбјеђење средстава) 

 
Финансирање права из овог Пр-

авилника за сваку годину обезбјеђује 
се до висине средстава одобрених у 
Буџету Министарства. 

  
У случају када одобрена буџет-

ска средства из става 1. овог члана ни-
су достатна за рјешавање свих подне-
сених захтјева за одобравање једнокра-
тне новчане помоћи за суфинансира-
ње трошкова џеназе/сахране ратних 
војних инвалида, чланова породица 
шехида/погинулих бранилаца и демо-
билисаних бранилаца за ту буџетску 
годину, износ једнократне новчане по-
моћи може бити и нижи од износа ут-
врђеног чланом 7. овог Правилника, уз 
процентуално смањење износа новча-
не помоћи до 50% за утврђено право у 
члану 3. став 4,  о чему одлуку доноси 
министар.  
 
 
ПОГЛАВЉЕ V - ПРЕЛАЗНЕ И  
                                ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 12. 
(Примјена општих прописа) 

 
За све што није регулисано ов-

им Правилником примјењују се опш-
ти прописи. 
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Члан 13. 
(Начин измјена и допуна 

Правилника) 
 

Измјене и допуне овог Правил-
ника се врше на начин и по поступку 
који важи за његово доношење. 

 
Члан 14. 

(Тумачење одредби) 
 

Тумачење одредби овог Правилника 
даје министар. 
 

Члан 15. 
(Примјена одредби ЗУП-а) 

 
Одредбе Закона о управном по-

ступку („Службене новине ФБиХ“ бр-
ој: 2/98 и 48/99) примјењују се у свим 
питањима која нису уређена посебним 
законом и овим Правилником. 
 

Члан 16. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном добијања сагласности од 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:11-11-158/20               М И Н И С Т А Р 
13.02.2020.године           Един Агановић,с.р. 
      Г о р а ж д е                                                                                                 
                                                                      

На овај Правилник Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде је 
дала сагласност својом Одлуком број: 
03-11-247/20 од 10.02.2020.године. 
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Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoг 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 15/19), a 
у склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeд-
стaвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питa-
њa сa eкoнoмскoг кoдa 614300 - Teкући 
трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaци-
jaмa, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoдинe,   
д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
нa имe oбиљeжaвaњa гoдишњицe 
пoгибиje рa. Фeридa Диздaрeвићa 

 и сaбoрaцa 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa  у изнoсу oд 1.800,00 
(слoвимa: jeдну хиљaду oсaм стoтинa) 
КM нa имe oбиљeжaвaњa гoдишњицe 
пoгибиje рaхмeтли Фeридa Диздaрeви-
ћa и сaбoрaцa, зa 2020.гoдину. 
 

Члaн 2. 
 

Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдлукe 
oбeзбиjeдити из Буџeтa Mинистaрствa 
зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614300 - Teкући трaнсфeри нeпрoф-
итним oргaнизaциjaмa – Oбиљeжaвa-
њe знaчajних дaтумa. 
 

Члaн 3. 
                                                                

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje  
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Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нoсиoцу aк-
тивнoсти, Сaвeзу дoбитникa нajвeћ-
их рaтних признaњa Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe нa жиро-рач-
ун брoj:1990540005884792, oтвoрeн кoд 
ШПАРКАСЕ бaнке Гoрaждe. 
  

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
                             
Брoj:03–11-255/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa рaсписивaњe 

кoнкурсa зa пoпуну упрaжњeних 
рaдних  мjeстa 

 
I 

 
Oвoм се Oдлукoм дaje сaглaснo-

ст JУOШ „Meхмeдaлиja Maк Диздaр“ 
Гoрaждe зa рaсписивaњe кoнкурсa зa 
пoпуну упрaжњeних рaдних мjeстa, и 
тo:  
 
1. Нaстaвник ислaмскe вjeрoнaукe  - 

1 извршилaц, пунa нoрмa, нa oдрe- 
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ђeнo рaднo вриjeмe, дo пoврaткa 
нaстaвникa сa функциje, a нajкaс-
ниje дo 10.07.2020. гoдинe, 

 
2. Нaстaвник eнглeскoг jeзикa - 1 из-

вршилaц, пунa нoрмa, нa oдрeђeнo 
рaднo вриjeмe, дo пoврaткa нaстaв-
ницe сa пoрoдиљскoг oдсуствa, a 
нajкaсниje дo 03.06.2020. гoдинe. 

  
II 

 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–30-254/20                  П Р E M И J E Р                                                         
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

206 
 

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у склaду сa Прoгрaмом утрoш-
кa срeдстaвa Mинистaрствa зa oбрaзo-
вaњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт  
сa eкoнoмскoг кoдa  614 100 (КAН 003) - 
Oстaли тeкући трaнсфeри – Инфoр-
мисaњe зa 2020. гoдину, Влaдa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
40. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj  дaнa 
10.02.2020. гoдинe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Jaвнoм прeдузeћу РTВ Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe д.o.o.  
нa имe I (првe) oд укупнo XII 
(двaнaeст) рeдoвних трaнши  

зa 2020. гoдину 
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I 
 
 Oдoбрaвajу  сe нoвчaнa срeдствa 
у изнoсу oд 41.192,04 КM Jaвнoм прe-
дузeћу РTВ Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe д.o.o. нa имe уплaтe I 
(првe) oд укупнo XII (двaнaeст) рeдoвн-
их трaнши зa 2020. гoдину нaмиjeњeнe 
зa исплaту плaтa и дoпринoсa. 
 

II 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a 
срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Mинис-
тaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, 
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa                       
614 100 (КAН 003) - Oстaли тeкући трa-
нсфeри – Инфoрмисaњe. 
 Нoвчaнa срeдствa дoзнaчити 
нa жирoрaчун Jaвнoг прeдузeћa РTВ 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрa-
ждe д.o.o. брoj:1325002001666685, oтвo-
рeн кoд НЛБ Tузлaнскe бaнкe фили-
jaлa Гoрaждe, ИД брoj: 4245030110002. 
 

III 
 
 Кoрисник срeдстaвa дужaн je дa 
Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млaдe, 
нaуку, културу и спoрт у рoку oд 15 
(пeтнaeст) дaнa oд дaнa рeaлизaциje 
срeдстaвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaв-
eдeни утрoшaк, тe дa зaхтjeв зa нaрeд-
ну мjeсeчну трaншу дoстaви Mинист-
aрству зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, 
културу и спoрт првoг рaднoг дaнa нa-
кoн истeкa мjeсeцa зa кojи сe зaхтjeв пo-
днoси. 
 

IV 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја- 
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ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-236/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг  
путoвaњa у инoстрaнствo 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвa слу-

жбeнo путoвaњe у инoстрaнствo, Скoп-
љe – Сjeвeрнa Maкeдoниja, кooрдинa-
тoру Tиjeлa зa спрjeчaвaњe и бoрбу пр-
oтив кoрупциje Влaдe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, држaвнoм сл-
ужбeнику Пилaв Eлмиру, пoстaвљeн-
oм нa мjeстo глaвни буџeтски инспeкт-
oр у Mинистaрству зa финaнсиje, рaди 
учeшћa нa Рeгиoнaлнoj кoнфeрeнциjи 
OСЦE-a „Прeвeнтивнe мjeрe и прoвe-
дбa  зaкoнa: jaчaњe oтпoрнoсти нa кoр-
упциjу у jугoистoчнoj Eврoпи”. 
 

Члaн 2. 
 
 Путoвaњe ћe сe oбaвити у пeри-
oду од 09.02.2020. дo 12.02.2020. гoдинe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaн- 
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oм oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
нaкнaднo ће да се објави у  „Службeн-
им нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–45-259/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 42. Зaкoнa o 
извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe“, брoj: 15/19) и члaнa 23. Зaкoнa 
o Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, 
брoj: 8/15), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoд-
инe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм 

утрoшкa срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo-
пoдрискoг кaнтoнa Гoрaждe  

сa eкoнoмскoг кoдa 614200  
– Teкући трaнсфeри пojeдинцимa - 

БAЛ 005 и БAЛ 006 
 

Члaн 1. 
 
 Дaje сe сaглaснoст нa Прoгрaм 
утрoшкa срeдстaвa из Буџeтa Влaдe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa 2020. гoдину, сa eкoнoмскoг кoдa 
614 200 – Teкући трaнсфeри пojeдин-
цимa, у укупнoм изнoсу oд 74.400,00 
КM. 
 

Члaн 2. 
 
 Прoгрaм утрoшкa из члaнa 1.  

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
oвe Oдлукe сaстaвни je диo oвe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oдлукa ступa нaснaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-256/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г о р а ж д е 

............................ 
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П  Р  O  Г  Р  A  M 
утрoшкa срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  
сa eкoнoмскoг кoдa 614200 – „Teкући 

трaнсфeри пojeдинцимa“ 
 
 
1) НAЗИВ ПРOГРAMA:        Утрoшaк  

срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe сa eкoнoмскoг кoдa 
”Teкући трaнсфeри пoje-
динцимa“, eкoнoмски кoд 
614200 – БAЛ 005 (дoпри-
нoси зa здрaвствeнo oсигу-
рaњe нeзaпoслeних лицa) 
БAЛ 006 (нoвчaнa пoмoћ 
нeзaпoслeним) 

 
2) ПРAВНИ OСНOВ: Буџeт Бoсaнскo   

       -пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  
и Зaкoн o извршeњу Буџeтa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe 



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
                                („Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
                                Гoрaждe”, брoj: 15/19) 
 
3) TРAJAЊE ПРOГРAMA:   

      12 мjeсeци, oд 01.01.2020.гoдинe   
      дo 31.12.2020.гoдинe 

 
4) УКУПНA ВРИJEДНOСT ПРOГРAMA:  

                                           74.400,00 КM 
 
5) OДГOВOРНO ЛИЦE:   

     Eмир Сиjeрчић, сeкрeтaр Влaдe 
 
 
I    OПШTE OДРEДБE 
 
 Oвим сe Прoгрaмoм утврђуjу 
критeриjии нaчин рaспoдjeлe срeдстa-
вa из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614200 – Teкући трaнсфeри пojeдинци-
мa.  
 
 Сврхa Прoгрaмa je дa сe oбeзби-
jeди прaвo нa кoриштeњe oбaвeзнe зд-
рaвствeнe зaштитe зa лицa у Бoсaнскo-
пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe кoja ни-
су здрaвствeнo oсигурaнa ни пo jeднoм 
oснoву, тe jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ 
зa лицa кoja сe нaлaзe у стaњу здрaвст-
вeнe, сoциjaлнe или   другe пoтрeбe, a 
тo прaвo нe мoгу oствaрити нa други 
нaчин. 
 
 
II   OПИС ПРOГРAMA 
 
1. Eкoнoмски кoд 614200 - БAЛ 005 

(дoпринoси зa здрaвствeнo oсигу-
рaњe нeзaпoслeних), срeдствa плa-
нирaнa у изнoсу oд 53.500,00 КM. 

 
 Прaвни oснoв зa кoриштeњe oв-
их срeдстaвa je Oдлукa Скупштинe Бo- 
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сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o 
утврђивaњу прaвa нa здрaвствeнo oси-
гурaњe лицa кoja нису oсигурaнa пo                     
другoм oснoву у Бoсaнскo-пoдрињск-
oм кaнтoну Гoрaждe зa 2020.гoдину. 
 
 - Критeриjи зa oствaривaњe  
               oвoг прaвa 
 
 Прaвo нa oву нaкнaду имajу ли-
цa – грaђaни у Бoсaнскo-пoдрињскoм 
кaнтoну Гoрaждe кojи  нису oсигурaни 
ни пojeднoм другoм oснoву, a нa oснo-
ву спискa кojи je утврђeн oд стрaнe 
Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, 
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe. 
 
 Критeриjи кojи лицa мoрajу ис-
пуњaвaти дa би билa здрaвствeнo oси-
гурaнa дeфинисaни су Oдлукoм Скуп-
штинe Бoсaнскo-пoдрињскoгкaнтoнa 
Гoрaждe o утврђивaњу прaвa нa здрaв-
ствeнo oсигурaњe лицa кoja нису oси-
гурaнa пo другoм oснoву у Бoсaнскo-
пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe зa 2020. 
гoдину. 
 
 Укупнa рaспoлoживa срeдствa 
зa oвe нaмjeнe у Буџeту Влaдe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe изнoсe 
53.500,00 КM, a пojeдинaчнe фaктурe 
ћe да буду oдрeђeнe брojeм лицa кoja 
ћe бити oсигурaнa.  
 
 У изузeтним случajeвимa, уз oб-
рaзлoжeни приjeдлoг, мoжe сe oсигу-
рaти лице кojе имa прeбивaлиштe нa 
пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe крaћe oд 3 (три) гoдинe уз                     
испуњeњe oстaлих услoвa. 
 

 Oдлуку из прeтхoднoг стaва дo-
нoси Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe. 
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2. Eкoнoмскикoд 614200 - БAЛ 006 

(нoвчaнa пoмoћ нeзaпoслeним) 
 
 Укупнa срeдствa прeдвиђeнa нa 
oвoм eкoнoмскoм кoду изнoсe 20.900,00 
КM. 
 

 Прaвни oснoв зa кoриштeњe oв-
их срeдстaвa je Буџeт и Зaкoн o изврш-
eњу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину, тe пojeд-
инaчнe oдлукe Влaдe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

- Критeриjи зa oствaривaњe 
oвoг прaвa 

 
 Прaвo нa jeднoкрaтну нoвчaну 
пoмoћ мoгу oствaрити пojeдинци кojи 
сe нaлaзe у стaњу здрaвствeнe и сoци-
jaлнe пoтрeбe и кojи тo мoгу пoтврди-
ти путeм вaлиднe дoкумeнтaциje издa-
тe oд нaдлeжних институциja. 
 
 Taкoђe, прaвo нa oву пoмoћ им-
ajу пojeдинци нa кoje сe oднoсe хумaн-
итaрнe или другe aкциje држaвних и 
нeвлaдиних институциja или су били 
прeдмeт oдрeђeнoг прojeктa, пa зa истa 
и нeдoстajу oдгoвaрajућa срeдствa. 
 
 Maксимaлни изнoс срeдстaвa 
кao вид jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи 
мoжe изнoсити дo 2.000,00 КM и мoжe 
сe oствaрити пo oвoм oснoву сaмo двa 
путa у тoку буџeтскe гoдинe. 
 
 Срeдствa сe дoзнaчaвajу нa oсн-
oву oдлукe Влaдe Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, a пojeдинци aпл-
ицирajу путeм пojeдинaчних зaхтjeвa. 
 
 
III   ПOTРEБAН БРOJ РAДНИКA  
        ЗA ПРOВOЂEЊE ПРOГРAMA  
 
 Зa прoвoђeњe oвoг Програмa  

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
ниje пoтрeбнo aнгaжoвaњe дoдaтних 
рaдникa oсим упoслeних у Урeду прe-
миjeрa и Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 
 
IV   ПРOЦJEНA РEЗУЛTATA 
 
 Рeaлизaциjoм Програмa ћe да 
буде oбeзбиjeђeнo oбaвeзнo здрaвствe-
нo oсигурaњe зa лицa кoja тo прaвo нe 
мoгу oствaрити нa други нaчин тe се, 
тaкoђe, интeрвeнтнo jeднoкрaтнo пoм-
oћи лицимa кoja сe нaлaзe у изузeтнo 
тeшкoj сoциjaлнoj, мaтeриjaлнoj или 
здрaвствeнoj ситуaциjи. 
 
 
V   НAДЗOР 
 
 Нaдзoр нaд прoвoђeњeм oвoг 
Програмa врше сeкрeтaр Влaдe и Mи-
нистaрствo зa финaнсиje, свaкo из свoje 
нaдлeжнoсти. 
 

Брoj:03–11–256-1/20        П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
    Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoдинe, 
д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти  

нa плaћaњe рaчунa 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм се Oдлукoм дaje сaглaснo- 



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
ст Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe нa плaћaњe рaчунa:  
 
1. Рaчун брoj: 17122019-84-28/2019-3215 

oд 17.12.2019.гoдинe „ЦM – КOСM-
ETИК MAРКET“ Д.O.O. ВИTEЗ  у 
изнoсу oд 305,50 КM. 

 
2. Рaчун брoj: 6/19 oд 19.12.2019.гoди-

нe УЖКР “Moтив“ у изнoсу oд 
234,00 КM.  

 
Члaн 2. 

 
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaду-

жуjу сe Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe и Mинистaрствo зa 
финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, a срeдствa ћe сe oбeзби-
jeдити из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмс-
кoг кoдa 613 900 - Угoвoрeнe услугe.  
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Кaнтo-
нa, a нaкнaднo ће да се објави и у  „Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-229/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

210 
 

 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj  сjeдни-
ци  oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
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Р J E Ш E Њ E 

o имeнoвaњу Oргaнизaциoнoг 
oдбoрa зa oбиљeжaвaњe 01. мaртa - 

Дaнa нeзaвиснoсти БиХ 
 

Члaн 1. 
 

Имeнуje сe Oргaнизaциoни oдб-
oр зa oбиљeжaвaњe 01. Мaртa - Дaнa 
нeзaвиснoсти БиХ у сљeдeћeм сaстaву: 
 
1. Aидa Oбућa,  прeдсjeдник 
2. Eдитa Вeлић,   члaн 
3. Рeмзиja eф. Питић,  члaн 
4. Mухaмeд Рaмoвић,  члaн 
5. Aсим Зeц,   члaн 
6. Зиjaд Кунoвaц,   члaн 
7. Eдин Aгaнoвић,   члaн 
8. Aрмaн Бeшлиja,   члaн 
9. Mирсaд Aгoвић,  члaн 
10. Eмир Сиjeрчић,   члaн 
11. Aнкa Ћурoвaц,   члaн 
12. Mурaт Фejзић,   члaн 
13. Jaкуб Бaрдaк,   члaн 
 

Члaн 2. 
 

Зaдaтaк Oргaнизaциoнoг oдбo-
рa из члaнa 1. oвoг Рjeшeњa je дa прип-
рeми приjeдлoг прoгрaмa и финaнсиj-
скoг плaнa oбиљeжaвaњa 01. Мaртa - 
Дaнa нeзaвиснoсти БиХ и дoстaви гa 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Горажде нa усвajaњe.  
 

Члaн 3. 
 

Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–04–215-1/20              П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број: 
8/15), члaнoвa 11. и 20. Зaкoнa o имoв-
ини Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број: 
5/11 и бр.8/16), члaнa 2. стaв (2) и члa-
нa 3. стaв (4) Урeдбe o прoдajи срeдстa-
вa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, број: 9/16 и 
број:7/17) тe Плaнa рaспoлaгaњa нeпo-
крeтнoм и пoкрeтнoм имoвинoм кoja 
сe нe кoристи зa 2020.гoдину, брoj: 03-
11-168-1/20 oд 31.01.2020.гoдинe,  Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa 40. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 10.02.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa прoдajу, 

кao и утврђивaњу нaчина прoдaje 
службeних мoтoрних вoзилa кoja сe 

нe кoристe, a нaлaзe сe у влaсништву 
или су дoдиjeљeњa нa кoриштeњe 

кaнтoнaлним oргaнимa упрaвe  
 и кaнтoнaлним упрaвним 

oргaнизaциjaмa 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм се Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст зa прoдajу и истoврeмeнo утврђуje 
нaчин прoдaje службeних мoтoрних 
вoзилa кoja сe нe кoристe и  уврштeнa 
су у Плaн рaспoлaгaњa имoвинoм кoja 
сe нe кoристи зa 2020.гoдину, a нaлaзe 
сe у влaсништву или су дoдиjeљeнa нa 
кoриштeњe кaнтoнaлним oргaнимa 
упрaвe и кaнтoнaлним упрaвним oрг-
aнизaциjaмa (у нaстaвку: Кaнтoнaлнe 
институциje).  
 

Члaн 2. 
 

Прeдмeтнa прoдaja трeбa сe из-
вршити путeм прибaвљaњa писмeних 
пoнудa, уз oбjaвљивaњe jaвнoг oглaсa 
нa службeнoj вeб стрaници Влaдe Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(www.бпкг.гoв.бa), кao и нa oглaснoj 
тaбли дoтичнoг oргaнa упрaвe и тo нa-
jкaсниje oсaм дaнa приje дaнa oдрeђeн-
oг jaвним oглaсoм зa дaн прoдaje.  
 

Члaн 3. 
 

Прeдмeт прoдaje су сљeдeћa сл-
ужбeнa мoтoрнa вoзилa кoja сe нe кoр-
истe: 

Р/Б 
Maркa 
и тип 

вoзилa 

Oзнaкa 
рeгистaрских 

тaблицa/влaсник 
Брoj шaсиje Брoj мoтoрa 

Снaгa и 
зaпрeминa 

мoтoрa 
кW/цм3 

Гoдинa 
прoиз. 

Пoчeтнa 
прoдajнa 

циjeнa 
/КM/ 

1 VW Passat 
2.0 TDI 

Нeрeгистрoвaнo 
/ Влaдa БПК 

Гoрaждe 
WVWZZZ3CZ9P023336 CBA237603 103/1968 2008 13.000,00 

2 
Nissan 

Terrano II 
R20 

К59-J-289/ 
MУП БПК 
Гoрaждe 

VSKTVUR20U0442100 214400Y 92/2664 2000 3.000,00 

3 Lada Niva 
T91-E-209/ 
MУП БПК 
Гoрaждe 

XTA21310060074792 212148481743 59/1690 2006 1.500,00 

4 
TAM 75 TS-

kiper N2-
teretno vozilo 

Нeрeгистрoвaнo/ 
Дирeкциja 

рoбних рeзeрви 
БПК Гoрaждe 

00066089 15291 75/3860 1980 980,00 

http://www.bpkg.gov.ba/
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5 
Opel Astra  

F-CC 
Benzin 

Нeрeгистрoвaнo/ 
Aгeнциja зa 

привaтизaциjу 
БПК Гoрaждe 

W0L0TFF19WS047056 X14NZ19726652 44/1389 1997 1.000,00 

6 

Toyota 4-
Runner 

Dizel N13-
terensko 

vozilo 

Нeрeгистрoвaнo 
/Влaдa БПК 

Гoрaждe 
KZN1850053423 1KZ06046 92/2982 1998 7.000,00 

 
 

Члaн 4. 
 
 Пoступaк прoдaje рeaлизoвaћe 
кoмисиje зa прoдajу кoje ћe пoсeбним 
рjeшeњeм имeнoвaти Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.  
 

Члaн 5. 
 

Службeнa мoтoрнa вoзилa нaв-
eдeнa у члaну 3. oвe Oдлукe, нe мoгу сe 
прoдaти у првoм кругу прoдaje испoд 
утврђeнe пoчeтнe циjeнe. 
 

Члaн 6. 
 

Нoвчaнa срeдствa oствaрeнa пр-
oдajoм прeдмeтних службeних мoтoр-
них вoзилa, уплaтићe сe у кoрист Јeди-
нствeнoг рaчунa трeзoрa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 7. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Кaнтoнaлнe институциje кoje 
су у члaну 3. oвe Oдлукe нaвeдeнe кao 
влaсници прeдмeтних мoтoрних вoзи-
лa. 
 

Члaн 8. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об- 
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс- 

 
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-212/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 10.02.2020. гoдинe,                               
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o измjeни и дoпуни Oдлукe  

o прoвoђeњу пoступкa прeсeљeњa 
диjeлa институциja 

Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe у згрaду Влaдe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
  
 Oвoм сe Oдлукoм врши измjeнa 
и дoпунa Oдлукe o прoвoђeњу пoступ-
кa прeсeљeњa диjeлa институциja Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у 
згрaду Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, брoj: 03-49-1540/19 oд 
23.10.2019.гoдинe, нa нaчин дa сe прих-
вaтajу измjeнe и дoпунe рaспoрeдa и 
смjeштaja институциja Бoсaнскo-пoдри- 
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њскoг кaнтoнa Гoрaждe, a кoje су сaстa-
вни диo oвe Oдлукe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвe нa службeнoj oглaснoj табли 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a нaкнaднo ћe бити oбjaвљeнa у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–45-286/20                  П Р E M И J E Р 
10.02.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Програма утрошка средстава 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде „Прогр-
ам подршке приватним предузећима 
и подузетницима на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” за 
2019. годину, број: 04-14-1094-2/19 од 
02.09.2019.године, Уговора о пословној 
сарадњи за пласирање линије финан-
сирања уз субвенционирање дијела 
профитне марже за привредна друш-
тва и обртнике који послују на подру-
чју Босанско-подрињског  кантона Го-
ражде, број:03-14-1669/17 од 20.10.2017. 
године, Одлуке о одобравању предло-
жених уговора и финансирања уз суб-
венционирање дијела профитне мар-
же за привредна друштва, број: 03-14-
5479/18 од 16.04.2018.године и Уговора 
о субвенционирању каматне стопе, бр-
ој: 04-14-498-2/18 од 05.06.2018.године, 
Уговора о субвенционирању каматне 
стопе, број:04-14-498-3/18 од 05.06.2018.  

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
године и члана 8. Уговора о пословној 
сарадњи за пласирање линије финан-
сирања уз субвенционирање дијела 
профитне марже за привредна друш-
тва и обртнике који послују на подру-
чју Босанско-подирњског кантона Гор-
ажде, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за исплату субвенција трећег  
дијела профитне марже 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност за исплату субвенције трећег 
дијела профитне марже од 2% прив-
редном друштву „ХАСАНАГИЋ-КО-
МПАНИ“ д.о.о. Горажде у укупном из-
носу од 1.428,04 КМ, за период 18.04. 
2019. - 17.10.2019. године по партији 
1415258050004586 – 714,02 КМ и по 
партији 1415258050004683 – 714,02 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Субвенционирање другог полу-
годишта профитне марже из члана 1. 
ове Одлуке ће се извршити у складу са 
Уговором о пословној сарадњи за пла-
сирање линије финансирања уз субве-
нционирање дијела профитне марже 
за привредна друштва и обртнике који 
послују на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, број:03-14-1669/ 
17 од 20.10.2017. године, предложеним 
Уговорима о дугорочном финансијск-
ом партнерству, број: 1415258050004586  
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од 22.03.2018.године и број: 1415258050 
004586 од 22.03.2018.године, закључен-
им између ББИ банке д.д. Сарајево и 
привредног друштва „ХАСАНАГИЋ-
КОМПАНИ“ д.о.о. Горажде, Одлуке о 
одобравању предложеног уговора и 
финансирања уз субвенционирање ди-
јела профитне марже за привредна др-
уштва и Уговора о субвенционирању 
дијела каматне стопе, закљученим из-
међу привредног друштва „ХАСАНА-
ГИЋ- КОМПАНИ“ д.о.о. Горажде и 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
          
Број:03-11-335/20                   П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ЈП Босанско-
подрињске шуме д.о.о. Горажде  

о разрјешењу вршиоца дужности 
директора ЈП Босанско-подрињске 

шуме д.о.о. Горажде 
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Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Одлуку Надзорног одбора 
ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о. 
Горажде, број: 379/20 од 14.02.2020. го-
дине о разрјешењу вршиоца дужности 
директора ЈП Босанско-подрињске шу-
ме д.о.о. Горажде, Мирзе Пјана. 
 

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:03–30-334/20                  П Р Е М И Ј Е Р     
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора ЈП  Босанско-

подрињске шуме д.о.о. Горажде о 
именовању директора ЈП  Босанско-

подрињске шуме д.о.о. Горажде 
 

Члан 1. 
  
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг- 
ласност на Одлуку Надзорног одбора 
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ЈП Босанско-подрињске шуме д.о.о. 
Горажде, број:380/20 од 14.02.2020.год-
ине о именовању директора ЈП Босан-
ско-подрињске шуме д.о.о. Горажде, 
Мирзе Пјана. 
  

Члан  2. 
 
 Директор се именује на мандат-
ни период од 4 (четири) године. 
 

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:03–30-333/20                  П Р Е М И Ј Е Р  
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

216 
 

 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 14. став 1. али-
неја 4. и члана 19. Закона о оснивању 
јавне установе „Кантонални центар за 
социјални рад“ Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 5/00), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 41. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
02.2020. године, д о н о с и :     
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на приједлог 

Одллуке Управног одбора ЈУ Центар 
за социјални рад Босанско-подрињског 

кантона Горажде о разрјешењу 
дужности вршиоца директора ЈУ 

Центар за социјални рад Босанско-
подрињског кантона Горажде 

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде даје сагласност на при-
једлог Одлуке Управног одбора ЈУ Це-
нтар за социјални рад Босанско-под-
рињског кантона Горажде, број: 05-04-
101-2/20 од 31.01.2020.године о разрјеше-
њу Санеле Зец са дужности вршиоца ди-
ректора ЈУ Центар за социјални рад Бос-
анско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–30-332/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 14. став 1. али-
неја 4. и члана 16. Закона о оснивању 
јавне установе „Кантонални центар за 
социјални рад“ Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 5/00), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 41. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
02.2020. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности на приједлог 

Одлуке Управног одбора ЈУ Центар за 
социјални рад Босанско-подрињског 

кантона Горажде о именовању 
вршиоца дужности директора ЈУ 

Центар за социјални рад Босанско-
подрињског кантона Горажде 



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде даје сагласност на 
приједлог Одлуке Управног одбора ЈУ 
Центар за социјални рад Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, број:05-04- 
101-3/20 од 31.01.2020.године о имено-
вању стручног сарадника за правне 
послове, Едина Кракоње, дипл. иур., за 
вршиоца дужности директора ЈУ Цен-
тар за социјални рад Босанско-подри-
њског кантона Горажде на период до 
90 дана, односно до окончања конку-
рсне процедуре.     
 

Члан 2. 
 

Задужује се Управни одбор ЈУ 
Центар за социјални рад Босанско-по-
дрињског кантона Горажде да у скла-
ду са законом распише јавни конкурс 
и проведе конкурсну процедуру изб-
ора и именовања директора ЈУ Центар 
за социјални рад Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–30–332-1/20              П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:  

Број 3 – страна 427 
 
 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
давању сагласности  

за плаћање рачуна, број: 271/20  
од 31.01.2020.године 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност Министарству за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице за плаћање Рачуна, број: 
271/20 од 31.01.2020.године, добављача 
Лепеница компани д.о.о. Горажде, у 
износу од 158,44 КМ за куповину два 
прехрамбена пакета који су уручени 
социјално угроженим породицама са 
подручја Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Исплату средстава у износу од 
158,44 КМ, извршити на терет средст-
ава Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице за 2020. годину, са економс-
ког кода 613900 – Уговорене услуге  и 
друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
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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:03–11-330/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.година                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
15/19), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци одржаној дана 19.02.2020. године,   
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

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

и избјеглице БПК Горажде са 
економског кода 614200 (ЈАМ 003) - 
Текући трансфери појединцима - 

Здравствено осигурање  
за 2020.  годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава из Буџ-
ета Министарства за социјалну поли- 

28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
тику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2020.годину, са економског 
кода 614200 (ЈАМ 003) - Текући транс-
фери појединцима - Здравствено ос-
игурање, у износу од   25.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм измјена и допуна Пр-
ограма утрошка из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-313/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.............................. 
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На основу члана 46. и члана 50. 
Закона о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2020. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
15/19), Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде, у т в р ђ у ј е: 



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 

П Р О Г Р А М  
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 

УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 

са економског кода 614200 (ЈАМ 003) 
Текући трансфери појединцима – 

Здравствено осигурање за 2020.годину 
 

Члан 1. 
 

Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) – 
Текући трансфери појединцима здрав-
ствено осигурање за 2020.годину, на 
који је дата сагласност Влада Одлуком 
број: 03-11-129/20 од 23.01.2020.године 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 2/20), ми-
јења се на начин да у Поглављу 5. КР-
ИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТ-
АВА иза става 2. додаје се став 3. и исти 
ће да гласи:  
 

„Средства из овог Програма ре-
ализоваће се путем јавног позива у ск-
ладу са чланом 50. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2020. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ 15/19). Јавни ће да позив об-
ухвата опште критерије дефинисане 
Програмом утрошка средстава, а исти 
ће због своје специфичности бити отв-
орен током цијеле године“. 
 

Члан 2. 
 

Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Број:08-11-110- 6/20 М И Н И С Т А Р 
20.02.2020.године      Ениз Халиловић,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 44. став (4) Закона о уну-
трашњим пословима Босанско–подри-
њског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 6/15), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 41. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
02.2020. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о годишњој оцјени рада  
полицијског комесара 

 
I 

 
Овом Одлуком Влада Босанско–

подрињског кантона Горажде, а на ос-
нову приједлога оцјене која је достављ-
ена од стране Независног одбора, изја-
шњења министра и полицијског коме-
сара на приједлог оцјене Независног 
одбора, оцјењује полицијског комеса-
ра, Адема Лаковића, за период 01.01 - 
31.12.2019.године оцјеном:  
 

-  не задовољава. 
 

II 
 

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“. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове 
Одлуке Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде се може изјавити жа- 
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лба у року од 8 (осам) дана од дана пр-
ијема Одлуке. 
 
Број:03–30-327/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2020. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:15/19), Вл-
ада Босанко-подрињског кантона Гор-
ажде, на 41. редовној сједници, одржа-
ној дана 19.02.2020. године, д о н о с и:  
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности  на Програм 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 615 100  

– Капитални трансфери другим 
нивоима власти за 2020. годину 

 
I 

 
 Овом Одлуком  се даје сагласно-
ст на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт са економског ко-
да 615 100 – Капитални трансфери др-
угим нивоима власти за 2020. годину. 
  

II 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
  

28. фебруар/вељача 2020. 
 

 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно  ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
 
Број:03–11-324/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  

............................. 
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На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2020. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 15/19), а 
у складу са чланом 68. став (1) и члан-
ом 69. Закона о спорту Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број:8/11, 1/14), Министар-
ство за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 615 100  

– Капитални трансфери другим 
нивоима власти за 2020. годину 

 
 

1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је: „Програм утрошка 
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 615 100 – Капитални 
трансфери другим нивоима власти за 
2020. годину“. 
 



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
        01.01.2020- 31.12.2020. године 
 
Буџетска позиција:               Капитални  
       трансфери другим нивоима власти 
 
Економски код:                       615 100 
 
Укупна вриједност Програма:     
                                     25 000,00 КМ 
 
Одговорно лице:      Министар 
     
Контакт лице за Програм: 
                           Елмедин Ваљевчић, 
                                   државни службеник 
 
Контакт-телефон:                  038 224 259 
                                                       локал 214 
 
Контакт е-маил:                         
              obrazovanje@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:     http://mo.bpkg.gov.ba/ 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2020.годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 15/19), дала је Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде Одлуком број: 03-11-324/20 од 19. 
02.2020. године. 
  
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха програма је да се због из- 
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узетно комплексне проблематике у об-
ласти  спорта, који је законом утврђена 
дјелатност, обезбјеђује  дио финансијс-
ких средстава путем финансирања или 
суфинансирања додатних програма 
регистрованих спортских организаци-
ја, као управитеља спортским објек-
тима, као и мјесним заједницама за ад-
аптацију, санацију или изградњу нов-
их спортских објеката на нивоу Босан-
ско–подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Кантон)  ради унапређе-
ња  учешћа Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт (у 
даљем тексту: Министарство) и Владе 
Кантона у санацији и модернизацији 
спортских објеката.  
 
2.2.  Опис Програма 
  

Овим се Програмом дефинишу  
појединачне подстицајне мјере за уна-
пређена адаптације и санације објека-
та те изградње нових спортских обје-
ката на подручју Кантона, утврђују по-
требна финансијска средства, те нач-
ин праћења реализације сваке од пред-
виђених подстицајних мјера, начин и 
динамика додјеле средстава, извјешта-
вање, корисници Програма те друга 
питања од значаја за провођење Прог-
рама. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
 3.1.  Општи циљ Програма 
 

Општи циљ овог Програма у 
складу са надлежностима Министарс-
тва утврђених чланом 12. Закона о ми-
нистарствима и другим тијелима кант-
оналне управе Кантона („Службене  

mailto:obrazovanje@bpkg.gov.ba
http://mo.bpkg.gov.ba/
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новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број:9/13 и 13/13), Страте-
гијом развоја Кантона за период 2016 – 
2020. година (мјера 2.2.3. - пројекти и 
активности 2.2.3.2.) је унапређење ада-
птација, одржавање и изградње нових 
спортских објеката на нивоу Кантона, 
односно обнова и модернизација пос-
тојећих спортских објеката те улагање 
у игралишта и јавне просторе. 
 
3.2.  Посебни циљеви Програма  
 

У складу са општим циљем, по-
себни циљ овог Програма је: Подршка 
адаптацији и изградњи спортских об-
јеката 
 

- Мјера: финансијска подршка 
регистрованим спортским орга-
низацијама као управитељима 
спортским објектима као и мје-
сним заједницама за адаптаци-
ју, санацију или изградњу спор-
тских објеката, сходно докумен-
тацији у коју улази: предрачун, 
власнички лист или рјешење 
градске/општинске службе о 
привременом заузимању јавне 
површине за спортски терен, 
уговор о заједничком улагању 
(ако спортска организација није 
власник спортског објекта изуз-
ев спортских организација које 
су рјешењем градске/општинс-
ке службе привремено заузеле 
јавну површину града/општи-
не из састава Кантона за спортс-
ки терен), као и сви остали зна-
чајни материјали.  

 
  
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође- 
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ње Програма износе  25.000,00 КМ. 
 

Укупна средства предвиђена 
Програмом ће се исплаћивати по утвр-
ђеној мјери у оквиру посебних циљева, 
динамиком од јануара до децембра 
2020. године. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Да би додатни програми регис-
трованих спортских организација као 
управитеља спортским објектима као 
и мјесним заједницама били суфинан-
сирани или финансирани морају зад-
овољити одређене критерије и рокове 
за предају захтијева из Одлуке о утврђ-
ивању Критерија за финансирање сп-
орта из јавних средстава којима се по-
дстиче обављање спортских дјелатно-
сти на нивоу Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14). 
 
 
6. КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА 
 

Корисници Програма су регис-
троване спортске организације као уп-
равитељи спортским објектима и мјес-
не заједнице односно спортисти, спор-
тисти рекреативци, тренери, кондици-
они тренери, инструктори, менаџери,  
судије, делегати, комесари – повјерен-
ици и гледаоци, Актив наставника тј-
елесног и здравственог одгоја Кантона 
односно ученици, наставно особље и 
гледаоци, град/општине у саставу Ка-
нтона односно становништво, а све у 
зависности од типа додатног програма 
на који је захтјев поднесен 
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6.1.  Обавезе корисника средстава 
 

Корисници средстава требају  
обезбиједити видљивост, промоцију, 
кориштење и ширење резултата овог 
Програма.  
  
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење овог Програма ће 

бити ангажовани упосленици Минис-
тарства у току радног времена без по-
себних надокнада. 

Надзор (мониторинг) над упот-
ребом буџетских средстава од стране 
корисника обављају Министарство за 
финансије Кантона те Министарство, 
у складу са Законом о извршењу Буџ-
ета Кантона за 2020. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 15/19). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекује 
се побољшање услова за развој спорта 
- спорт доступан свим корисницима. 
 

Процјену остваривања резулта-
та Програма ће обављати Министар-
ство, у складу са динамиком реализац-
ије Програма. У циљу осигурања про-
цјене резултата Програма, корисници 
Програма се обавезују да ће прије од-
обравања средстава Министарству до-
ставити захтјев за додатне програме на 
Обрасцу ДП-1 и ДП-3 Одлуке о утвр-
ђивању Критерија за финансирање 
спорта из јавних средстава којима се 
подстиче обављање спортских дјелат-
ности на нивоу Босанско-подрињског  
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кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14) те 
доставити извјештаје о намјенском ут-
рошку средстава на начин и у роко-
вима који ће се дефинисати приликом 
одобравања, односно додјеле средста-
ва. Извјештај о утрошку средстава овог 
Програма предавати на Обрасцу ДП- 2 
Одлуке о утврђивању 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). 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Неки од могућих ризика који 
могу утицати на остваривање овог Пр 
ограма су: 
 

- Евентуално недовољно пуњење 
Буџета Кантона због недовољ-
ног прилива средстава у Буџет 
Кантона.  

 
Број:10-11-499-2/20          М И Н И С Т А Р 
21.02.2020.године          Арман Бешлија,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

222 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2020. годину                  
(„Службене новине Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде“, број: 15/19), 
Влада Босанко-подрињског кантона Го-
ражде, на 41. редовној сједници, одрж-
аној дана 19.02.2020.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода  

614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер  
за спорт за 2020. годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт са економског ко-
да 614 300 (ЈАН 003) – Текући транс-
фер за спорт за 2020. годину. 
 

Члан 2. 
 

Програм из тачке  1.  ове Одлу-
ке саставни је дио Одлуке. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.   
                          
Број:03–11-323/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

....................... 
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На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2020. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде“, број: 15/19), а 
у складу са чланом 68. став (1) и члан-
ом 69. Закона о спорту Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 8/11, 1/14), Министар-
ство за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт Босанско подрињског ка-
нтона Горажде,  т в р ђ у ј е: 
 

 
П Р О Г Р А М 

утрошка средстава Министарства  
за образовање, младе, науку, културу 

и спорт са економског кода  
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер 

за спорт за 2020. годину 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је: „Програм 
утрошка средстава Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 300 (ЈАН 
003) – Текући трансфер за спорт за 
2020. годину“. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
                    01.01.2020.-31.12.2020. године 
 
Буџетска позиција:  Текући трансфер  
                                                          за спорт  
 
Економски код:                             614 100 
 
Укупна вриједност Програма:   
                                               300 000,00 КМ 
 
Одговорно лице:                     Министар  
 
Контакт лице за Програм: 
                             Елмедин Ваљевчић,   
                                  државни службеник 
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Контакт-телефон:                 038 224 259  
                                                       локал 214 
 
Контакт е-маил: 
                        obrazovanje@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:        http://mo.bpkg.gov.ba/ 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2020.годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 15/19), дала је Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде Одлуком број: 03-11-323/20 од 19. 
02.2020. године.  
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА  
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је да се због из-
узетно комплексне проблематике у об-
ласти  спорта, који је законом утврђена 
дјелатност, обезбиједи дио финансијс-
ких средстава путем финансирања или 
суфинансирања редовних и додатних 
програма носилаца спортских дјелат-
ности на нивоу Кантона ради ствара-
ња широке квалитативне основе за ра-
звој спорта те услове даљњег напретка, 
односно очувања достигнутог нивоа 
квалитета спорта на подручју Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Кантон). Такође, циљ је 
да Министарство за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт (у даљем 
тексту: Министарство) преко овог Пр-
ограма активно учествује са планира-
ним буџетским средствима на побољ- 
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шању цјелокупног квалитета спорта и 
тјелесне активности дјеце, младих и 
одраслих грађана на подручју Канто-
на.  
 
 2.2.  Опис Програма  
 

Овим се Програмом дефинишу 
појединачне подстицајне мјере у обла-
сти спорта и тјелесне активности  на 
подручју Кантона, утврђују потребна 
финансијска средства, сврха Програма 
те начин праћења реализације сваке 
од предвиђених подстицајних мјера, 
начин и динамика додјеле средстава, 
извјештавање, корисници Програма те 
друга питања од значаја за провођење 
Програма. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ  

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи циљ Програма  
 

Општи циљ овог Програма, у 
складу са надлежностима Министарст-
ва утврђеним чланом 12. Закона о ми-
нистарствима и другим тијелима кант-
оналне управе Кантона („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 9/13 и 13/13), Страте-
гијом развоја Кантона за период 2016 – 
2020.година (мјера 2.2.1.-пројекти и ак-
тивности 2.2.1.1., 2.2.1.2,. 2.2.1.3., 2.2.1.4., 
и мјера 2.2.2. - пројекти и активности 
2.2.2.1) и Програмом рада Министар-
ства за 2020.годину, је успоставити сис-
тем подршке такмичарском, рекреати-
вном и школском спорту те спорту ли-
ца са инвалидитетом, као и успјешно 
организована спортска такмичења на 
подручју Кантона, а све у циљу оства-
рења јавног интереса Кантона у спор- 

mailto:obrazovanje@bpkg.gov.ba
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ту сходно члану 4. став (2) Закона о сп-
орту Кантона („Службене новине Бос-
анско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 08/11 и 1/14)  и то: 
 

a) развијање свијести грађана, по-
себно младих и лица са инвали-
дитетом о спорту и његовим вр-
иједностима, 

б)   допринос васпитању, образова- 
      њу и развоју дјеце и омладине, 
ц)  подстицање и афирмисање спо- 

рта и његових вриједности као 
дијела културе и укупних мате-
ријалних и духовних вриједно-
сти друштва, 

д)  очување здравља као основе сва- 
ке људске активности, радне пр-
одуктивности, изражавања ств-
аралаштва и хуманог живљења, 

е)   подстицање систематског и орг- 
анизованог бављења спортом у 
слободно вријеме, 

ф)  системско стварање услова за  
остваривање врхунских спортс-
ких резултата, 

г)   организација система такмиче- 
ња у складу са правилима међу-
народних спортских федерац-
ија, 

х)  спорт за лица са инвалидитетом, 
и)  школски и студенски спорт.   

 
3.2. Посебни циљеви Програма  
 
3.2.1. Редовни програми носиоца 

спортских дјелатности на нив-
оу Кантона 

 
3.2.1.1. Подршка, подстицање и пром- 

овисање квалитетног спорта  
(припрема и такмичење) 

- Мјера: финансијска подршка реги-  
строваним спортским клубовима за  
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припреме и такмичење, сходно утвр-
ђеном календару такмичења.  

 
3.2.1.2. Подршка рада кантоналних 
             савеза  
- Мјера: финансијска подршка регист- 

рованим кантоналним савезима за те-
хничком функционисањем кантона-
лних савеза, сходно утврђеном прог-
раму из дјелокруга рада кантоналног 
савеза. 

 
3.2.1.3. Подстицање  и промовисање  
             школског спорта  
- Мјера: финансијска подршка Активу  

наставника тјелесног и здравственог 
одгоја Кантона за организације и уче-
шћа на Кантоналним и Федералним 
такмичењима ученика основних и 
средњих школа са подручаја Канто-
на, сходно утврђеном календару так-
мичења. 

 
3.2.1.4. Подстицање  и промовисање  
             спорта лица са инвалидитетом 
- Мјера: финансијска подршка регист- 

рованим спортским клубовима из об-
ласти спорта лица са инвалидитетом 
за организацију и учешће на државн-
им и КУП такмичењима лица са инв-
алидитетом, сходно основним подац-
има о програму и финансијским пок-
азатељима те календару такмичења. 

 
3.2.1.5. Подстицање  и промовисање  
             спорта за све 
- Мјера: финансијска подршка регист- 

рованим спортским удружењима - 
клубовима спортске рекреације за ре-
креативне спортске активности дјеце, 
омладине и одраслих грађана, сходно 
основним подацима о организацији и 
финансијским показатељима (прихо-
ди и расходи). 
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3.2.2. Додатни програми носиоца 

спортских дјелатности на нив-
оу Кантона 

  
3.2.2.1. Подршка набавци специфич- 

не опреме и реквизита за спо-
ртске клубове 

- Мјера: финансијска подршка регист- 
рованим спортским клубовима за на-
бавку специфичне опреме и реквизи-
та који се користе за такмичења и тр-
енинге (лопте, голови, кошеви, стру-
њаче, гимнастичке справе, атлетске 
справе…), сходно спортској грани у 
коју се клуб сврстава. 

 
3.2.2.2. Подршка КУП такмичењима 
- Мјера: финансијска подршка регист- 
рованим спортским клубовима за куп 
такмичења са роком од десет (10) 
дана по завршетку куп такмичења у 
току године, сходно календару КУП 
такмичења. 

 
3.2.2.3. Стипендије младим и перспе- 
             ктивним спортистима 
- Мјера: финансијска подршка регист-  

рованим спортским клубовима за до-
бијање стипендије младим перспект-
ивним спортистима од 15 до 20 годи-
на, сходно билтену с резултатима са 
домаћих и међународних такмичења, 
копији дипломе, копија гдје је видљив 
датум рођења. 

 
3.2.2.4. Подршка организацији приго- 

дних такмичења и манифеста-
ција 

- Мјера: финансијска подршка регист- 
рованим спортским клубовима за 
организацију пригодних такмичења 
и манифестација, сходно материјали-
ма који су значајни за организацију 
пригодних такмичења и манифеста- 
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ција. 

 
3.2.2.5. Подршка организацији звани- 

чних федералних и државних 
првенстава 

- Мјера: финансијска подршка регист- 
рованим спортским клубовима за 
организацију званичних федералних 
и државних првенстава, сходно мате-
ријалима који су значајни за органи-
зацију званичних федералних и држ-
авних првенстава. 

 
3.2.2.6. Подршка учешћу на званичн- 

им међународним клупским 
такмичењима 

- Мјера: финансијска подршка регист- 
рованим спортским клубовима за уч-
ешће на званичним међународним 
клупским такмичењима за која су ос-
тварили право наступа на основу по-
стигнутих резултата у државним лиг-
ама, сходно материјалима који су зна-
чајни за учешће на званичним међу-
народним клупским такмичењима. 

 
3.2.2.7. Подршка организацији звани- 

чних такмичења репрезента-
тивних селекција БиХ 

- Мјера: финансијска подршка регист- 
рованим спортским клубовима гранс-
ким савезима Кантона за организаци-
ји званичних такмичења репрезента-
тивних селекција БиХ, сходно мате-
ријалима који су значајни за органи-
зацију званичних такмичења репре-
зентативних селекција БиХ. 

 
3.2.2.8. Интервентна помоћ носиоци- 

ма спортских дјелатности на 
нивоу Кантона 

- Мјера: финансијска подршка регист- 
рованим спортским клубовима за ин-
тервентну помоћ, сходно материјали- 
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ма којима се образлаже и доказује оп-
равданост захтјева за интервентном 
помоћи. 

 
Осим подтачки 3.2.2.1 - 3.2.2.8. 

додатних програма, овим су Програ-
мом подржани и програми спортских 
дјелатности утврђени другим законс-
ким и подаконским актима, као и 
одлукама Скупштине и Владе Кантона 
(нпр. Дани спортских игара гораждан-
ског округа (СИГО), Кантонална нагр-
ада за спорт Кантона, спортска дјелат-
ност ученичких клубова основних и 
средњих школа, и слично). 
  

У посебне циљеве овог Програ-
ма спада и стимулација редовних пр-
ограма и котизација за учешће у так-
мичењу сениорске екипе.  
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма износе  300.000,00 КМ. 
 

Укупна средства предвиђена 
Програмом ће се исплаћивати по утв-
рђеним мјерама у оквиру посебних 
циљева слиједећом динамиком, и то:  
 
80% средстава носиоцима  спортских 
дјелатности на нивоу Кантона на 
име редовних програма, што је износ 
од 240.000,00 КМ за сљедеће: 
 

- финансијска подршка регистр-
ованим спортским клубовима 
за припреме и такмичења, сход-
но утврђеном календару такми-
чења (динамика: јануар – деце-
мбар 2020. године) 

 
- финансијска подршка Спортск- 
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- ом савезу Кантона за техничко 

функционисање, сходно утврђ-
еном програму из дјелокруга 
рада  (динамика: јануар – деце-
мбар 2020. године) 

 
- финансијска подршка Активу 

наставника тјелесног и здравст-
веног одгоја Кантона за орга-
низацију и учешће на Кантона-
лним и Федералним такмиче-
њима ученика основних и сред-
њих школа са подручаја Канто-
на, сходно утврђеном календа-
ру такмичења (динамика: јан-
уар - децембар 2020. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским организаци-
јама из области спорта лица са 
инвалидитетом за организацију 
и учешћа на државним и куп 
такмичењима лица са инвали-
дитетом, сходно основним под-
ацима о програму и финансијс-
ким показатељима те календату 
такмичења  (динамика: јануар 
- децембар 2020. године) 

 
- Финансијска подршка регистр-

ованим спортским удружењима 
- клубовима спортске рекреаци-
је за рекреативне спортске акт-
ивности дјеце, омладине и одр-
аслих грађана, сходно основн-
им подацима о организацији и 
финансијским показатељима 
/приходи и расходи/ (динами-
ка: јануар - децембар 2020. год-
ине) 

 
Из разлога недовољног прили-

ва средстава у Буџет Босанско-подри-
њског кантона Горажде, одлуком мин-
истра за образовање, младе, науку, ку- 
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лтуру и спорт или Владе Кантона, мо-
же се додатно утврдити максималан 
износ средстава, односно смањити из-
нос средстава предвиђен за квалитет-
ни спорт (припрема и такмичење) за 
2020. годину, с тим да појединачни из-
носи средстава не могу бити већи од 
износа произашлог на основу бодо-
вања у складу са Одлуком о утврђива-
њу Критерија за финансирање спорта 
из јавних средстава којима се подстиче 
обављање спортских дјелатности на 
нивоу Босанско - подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде“, број: 
16/11, 3/12, 2/13 и 2/14), а све прије 
доношења Коначног плана расподјеле 
средстава за финансирање спорта из 
јавних средстава којима се подстиче 
обављање спортских дјелатности на 
нивоу Босанско - подрињског кантона 
Горажде за 2020. Годину, РЕДОВНИ 
ПРОГРАМИ - квалитетни спорт (при-
према и такмичење), кантонални саве-
зи, школски спорт, спорт лица са инва-
лидитетом. 
 
20% средстава носиоцима спортских 
дјелатности на нивоу Кантона на 
име додатних програма што је износ 
од 60.000,00 КМ за сљедеће: 
 

- финансијска подршка регистр-
ованим спортским клубовима 
за набавку специфичне опреме 
и реквизита који се користе за 
такмичења и тренинге (лопте, 
голови, кошеви, струњаче, гим-
настичке справе, атлетске спра-
ве…), сходно спортској грани у 
коју се клуб сврстава (динами-
ка: јануар - децембар 2020. го-
дине) 

 
- финансијска подршка регистр- 
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ованим спортским клубовима 
за куп такмичења са року од де-
сет (10) дана по завршетку куп 
такмичења у току године, сход-
но календару КУП такмичења 
(динамика: јануар - децембар 
2020. године) 

 

- финансијска подршка регистр-
ованим спортским клубовима 
за добијање стипендије младим 
перспективним спортистима од 
15 до 20 година, сходно билтену 
с резултатима са домаћих и ме-
ђународних такмичења, копији 
дипломе, копија гдје је видљив 
датум рођења (динамика: јану-
ар - децембар 2020. године) 

 

- финансијска подршка регистр-
ованим спортским клубовима 
за организацију пригодних так-
мичења и манифестација, схо-
дно материјалима који су знача-
јни за организацију пригодних 
такмичења и манифестација 
(динамика: јануар - децембар 
2020. године) 

 

- финансијска подршка регистр-
ованим спортским клубовима 
за организацију званичних фе-
дералних и државних првенста-
ва, сходно материјалима који су 
значајни за организацију звани-
чних федералних и државних 
првенстава (динамика: јануар - 
децембар 2020. године) 

 

- финансијска подршка регист-
рованим спортским клубовима 
за учешће на званичним међу-
народним клупским такмичењ-
има за која су остварили право 
наступа на основу постигнутих 
резултата у државним лигама,  
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сходно материјалима који су зн-
ачајни за учешће на званичним 
међународним клупским такм-
ичењима (динамика: јануар - 
децембар 2020. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима, 
гранским савезима Кантона за 
организацију званичних такми-
чења репрезентативних селекц-
ија БиХ, сходно материјалима 
који су значајни за организац-
ију званичних такмичења репр-
езентативних селекција БиХ 
(динамика: јануар - децембар 
2020. године) 

 
- финансијска подршка регистр-

ованим спортским клубовима, 
гранским савезима Кантона за 
интервентну помоћ, сходно ма-
теријалима којима се образлаже 
и доказује оправданост захтјева 
за интервентном помоћи (дина-
мика: јануар - децембар 2020. 
године) 

 
- финансијска подршка програ-

мима спортских дјелатности ут-
врђеним другим законским и 
подаконским актима као и одл-
укама Скупштине и Владе Ка-
нтона (нпр. Дани спортских иг-
ара горажданског округа (СИ-
ГО), Кантонална награда за сп-
орт Кантона, спортска дјелатно-
ст ученичких клубова основних 
и средњих школа, и слично) 
(динамика: јануар - децембар 
2020. године) 
 

- стимулација редовних програ-
ма спортских клубова и котиза-
ција за учешће у такмичењу се- 
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ниорске екипе за спортске клу-
бове (динамика: јануар – деце-
мбар 2020. године) 

 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Да би програми спортских дје-
латности били суфинансирани или 
финансирани у зависности од типа 
програма спортских дјелатности,  нос-
иоци програма спортских дјелатности 
на нивоу Кантона морају задовољити 
одређене критерије и рокове за преда-
ју захтјева из Одлуке о утврђивању Кр-
итерија за финансирање спорта из јав-
них средстава којима се подстиче оба-
вљање спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 16/ 
11, 3/12, 2/13 и 2/14) и Уредбе о канто-
налној награди за спорт Кантона („Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, број: 7/13), донесе-
них у складу Законом о спорту Босан-
ско-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 8/11 и 1/14). 

У случају потребе, носиоцима 
програма спортских дјелатности на 
нивоу Кантона може се извршити ако-
нтативна исплата новчаних средстава 
на основу поднесеног захтјева од стра-
не носиоца програма спортске дјелат-
ности. 

Такође, случају потребе, носио-
цима програма спортских дјелатности 
на нивоу Кантона може се извршити 
аконтативна исплата новчаних средст-
ава и након поднесених захтјева за ре-
довне програме који испуњавају опш-
те услове из горе наведене Одлуке о  
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утврђивању Критерија. Одлуку о  одо-
бравању аконтативне исплате новчан-
их средстава по било ком основу доно-
си Влада Кантона на приједлог Мини-
старства. 

У смислу овог Програма у 2020. 
години право пријаве на редовне Про-
граме немају: 
 

- грански савези са нивоа Босанс-
ко–подрињског кантона Гораж-
де, 

- фудбалски/ногометни спортс-
ки клубови укључени у редован 
(лигашки или турнирски) сист-
ем такмичења на нивоу Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де. 

 
Осим наведеног, у смислу овог 

Програма, у појединачним спортови-
ма освајачи медаља на федералном и 
државном првенству требају имати 
пребивалиште или боравиште од 01. 
01.2019. године на подручју Босанско–
подрињског кантона Горажде, те с тим 
у вези, саставни дио захтјева за редов-
не програме носилаца спортских дје-
латности на нивоу Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за појединачне 
спортове треба чинити и потврда о пр-
ебивалишту или боравишту на подру-
чју Босанско–подрињског кантона Го-
ражде за освајаче медаља на државном 
првенству и то од 01.01.2019. године. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници Програма су носи-
оци спортских дјелатности на нивоу 
Кантона као регистроване спортске 
организације у складу са Законом о 
спорту Кантона („Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж- 
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де“, број: 08/11 и 1/14), односно спорт-
исти, спортисти рекреативци, трене-
ри, кондициони тренери, инструкто-
ри, менаџери,  судије, делегати, комес-
ари – повјереници и гледаоци, Актив 
наставника тјелесног и здравственог 
одгоја Кантона, односно ученици, нас-
тавно особље и гледаоци, образовне 
установе, односно ученици, наставно 
особље и менаџмент, установе за оба-
вљање дјелатности у области спорта 
или предузећа, за производњу, промет 
и услуге у области спорта,  општине у 
саставу Кантона, односно становниш-
тво, научни, стручни и јавни радници, 
као и правна лица заслужна за развој 
спорта Босанско - подрињског кантона 
Горажде, носиоци обиљежавања Дана 
спортских игара горажданског округа 
(СИГО), а све у зависности од типа пр-
ограма на који је захтјев поднесен. 
 
 6.1. Обавезе корисника средстава 
 

Корисници Програма морају по-
днијети завршни наративни и финан-
сијски извјештај према обрасцу утврђ-
еном од стране Министарства, изузев 
оних корисника који су постали кори-
сници додјелом Кантоналне награде 
за спорт Кантона и корисника који су 
постали корисници финансијске под-
ршке регистрованим спортским клуб-
овима за куп такмичења сходно подта-
чки 3.2.2.2. Подршка КУП такмичењи-
ма овог Програма. 

Износи исказани од стране ко-
рисника у финансијским извјештајима 
на којим се заснивао приједлог проје-
ктних активности за плаћање, требају 
бити стварни, тачно израчунати и доз-
вољени у складу са овим Програмом. 

Корисници средстава требају  
обезбиједити видљивост, промоцију,  
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кориштење и ширење резултата овог 
Програма.  
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење овог Програма ће 

бити ангажовани упосленици Минис-
тарства у току радног времена без пос-
ебних надокнада. 

Надзор (мониторинг) над упот-
ребом буџетских средстава од стране 
корисника обавља Министарство за 
финансије Кантона те Министарство у 
складу са Законом о извршењу Буџета 
Кантона за 2020. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 15/19). 
  
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма се оче-
кује подстицање укључивања у спорт 
што већег броја дјеце, младих и лица 
са инвалидитетом, улагање у развој сп-
ортиста и спортске клубове ради ств-
арања широке квалитативне основе 
као услова даљњега напретка, односно 
очувања достигнутог нивоа квалитете 
спорта на подручју Кантона.  

Процјену остваривања резулта-
та Програма ће обављати Министарст-
во, у складу са динамиком реализације 
Програма. У циљу осигурања процје-
не резултата Програма, корисници 
Програма се обавезују да ће: 
 

- Прије одобравања средстава Ми-
нистарству доставити захтјев за 
додјелу средстава у складу са 
дефинисаним критеријима; 

- Доставити извјештаје о намјенс- 
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ком утрошку средстава на нач-
ин и у роковима који ће се де-
финисати уговором; 

- Извјештај  предавати на обрас-
цима РП- 2 и ДП- 2. уз које се 
достављају и сви остали матери-
јали значајни за извјештај. 

 
Поред претходно наведеног, 

Спортски савез Кантона обавезује се да 
ће уговором регулисати кориштење 
спортских објеката за клубове и савезе. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Неки од могућих ризика који 
могу утицати на остваривање овог Пр-
ограма су: 
 

- Евентуално недовољно пуњење 
Буџета Кантона због недовољн-
ог прилива средстава у Буџет 
Кантона; 

 
- Додатно терећење средстава 

предвиђених за додатне прогр-
аме носиоца спортских дјелатн-
ости на нивоу Кантона, однос-
но промијене предвиђене расп-
одјеле средстава у омјеру од 
80%/20% укупних средстава Пр-
ограма на начин да средства за 
редовне програме прелазе пре-
ко 80% укупних средстава Про-
грама,  због високе вриједности 
уговора за кориштење спортск-
их објеката за клубове и савезе 
који Спортски савез Кантона за-
кључује са закуподавцем спорт-
ских објеката; 

 
- Евентуално недовољна сума ср-

едстава за финансијску подрш- 
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ку регистрованим спортским 
клубовима за припреме и такм-
ичење, сходно утврђеном кале-
ндару такмичења, због високе 
вриједности уговора за кориш-
тење спортских објеката за клу-
бове и савезе који Спортски сав-
ез Кантона закључује са закупо-
давцем спортских објеката која 
терете средства предвиђене за 
редовне програме.  

 
Број:10-11-498-2/20  М И Н И С Т А Р 
21.02.2020.године        Арман  Бешлија,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на реализацију 
календара такмичења Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 

и спорт Босанско – подрињског 
кантона Горажде 

 
I 

  
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на реализацију календара такмиче-
ња Министарства за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт Босанско–
подрињског кантона Горажде за шко-
лску 2019/20.годину. 
 

II 
 
          Даје се сагласност министру за  
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образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско–подрињског кантона 
Горажде за склапање уговора о изради 
и прегледу тестова – задатака за кан-
тонална такмичења ученика основних 
и средњих школа из предмета Мате-
матика, Физика,  Енглески и Њемачки 
језик са стручним лицима из одређене 
области у терминима утврђеним ка-
лендаром такмичења и то у износу од 
50,00 КМ до 250,00 КМ, зависно од бр-
оја и група задатака. 
 

III 
 
         Средства за реализацију ове Одл-
уке обезбијеђена су у Буџету Министа-
рства за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт Босанско–подрињског 
кантона Горажде на сљедећим   еконо-
мским кодовима: 
 

- 614 200 КАМ002 – Грантови по-
јединцима – остало, за исплату 
награда најуспјешнијим учени-
цима на Кантоналном, Федера-
лним и другим такмичењима, 

- 613 900 – Уговорене услуге и др-
уге посебне услуге, за исплату 
уговора за израду преглед и бо-
довање тестова – задатака. 

 
IV 

 
            За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде. 
 

V 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско– 
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подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–34-322/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде  („Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку опреме 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Мимнистарству за финансије Бос-
анско-подрињског кантона Горажде да 
изврши набавку опреме:  
 
1. Принтер                               (2 комада) 
2. Рачунар                                (2 комада) 
3. Канцеларијске столице    (2 комада) 
4. Тастатуре                             (4 комада) 
5. Клима                                     (1 комад) 
6. Лаптоп                                    (1 комад) 
 
 Набавка опреме ће да се извр-
ши у складу са Оквирним споразумом 
о сукцесивној испоруци и сервисира-
њу компјутерске опреме за потребе 
институција Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
  

Члан 2. 
 
 Средства потребна за реализа-
цију ове Одлуке планирана су у Буџе- 
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ту Министарства за финансије за 2020. 
годину на економском коду 821300 - 
Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-311/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 41. редовној 
сједници, одржаној дана 19.02.2020.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије  

за номиновање кандидата  
за упражњене позиције 

предсједника и чланова Управног  
и Надзорног одбора ЈУ „Служба за 

запошљавање Босанско–подрињског 
кантона Горажде“ 

 
I 

 
Именује се Комисија за номино-

вање кандидата за упражњене позици- 
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је предсједника и чланова Управног и 
Надзорног одбора ЈУ „Служба за запо-
шљавање Босанско–подрињског кант-
она Горажде“, у саставу: 
 
1. Емина Башић       – предсједник 
2. Есад Имамовић     – члан 
3. Алдијана Џанановић  – члан 
4. Амир Духовић   – члан  
5. Алма Обућа   – члан  
 

II 
 

За секретара комисије именује 
се Алма Шабанија. 

Секретар Комисије обавља све 
административне послове за потребе 
Комисије, припрема записнике са сас-
танка Комисије, извјештај о раду Ком-
исије, води документацију и врши 
друге послове  по захтјеву предсједни-
ка Комисије. 
 

III 
 
 Задатак Комисије из члана I ов-
ог Рјешења је да након проведене про-
цедуре и вредновања кандидата при-
јављених за упражњену позицију пре-
дсједника и чланова Управног и Над-
зорног одбора ЈУ „Служба за запош-
љавање Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, у складу са Законом о мини-
старским, владиним и другим имено-
вањима у Федерацији Босне и Херце-
говине, предложи Влади Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, ранг лис-
ту са најбољим кандидатима. 
 

IV 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско–по- 
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дрињског кантона Горажде“. 
                                                                                                                
Број:03–04-338/20                  П Р Е М И Ј Е 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 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,                      
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Кантоналног одбора  

за развој (КОР) 
 
I 

 
 Овим се Рјешењем именује Ка-
нтонални одбор за развој (КОР) у саст-
аву: 
  
1. Алдијана Дрљевић-Омановић,  

                        координатор КОР-а 
2. Емир Сијерчић, представник Владе 

        Босанско-подрињског кантона  
        Горажде 

3. Мелиха Пештек,   представник Ми- 
                   нистарства за финансије, 

4. Муамер Ухота, представник Мини- 
                         старства за правосуђе, 

5. Един Кадрић, представник сектора  
                        за просторно уређење, 

6. Недим Тиро, представник сектора  
                                            за околину, 

7. Емир Ходовић, представник секто- 
                                     ра за привреду, 

8. Мелида Хаџиомеровић,  представ- 
                 ник сектора за привреду, 
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9. Расим Сијерчић,  представник сект-

ора за пољопривреду и шумарство, 
10. Меџида Рашчић, представник сек- 

                        тора за водопривреду 
11. Амира Боровац,    представник сек- 

         тора за образовање и културу, 
12. Елмедин Ваљевчић, представник  

                                  сектора за спорт,  
13. Алдијана Џанановић, представник  

                      за миграције и сарадњу  
                                       са дијаспором, 

14. Мухамед Хаџић,  представник сек- 
            тора за социјалну политику, 
                 избјегла и расељена лица, 

15. Неџад Топаловић,       представник  
  Министарства за борачка питања, 

16. Ервин Поповић,           представник  
                                                   МУП-а, 

17. Асима Џамбеговић,    представник  
                                     Града Горажда, 

18. Нихад Хаџиахметовић,  представ- 
             ник Општине Фоча у ФБиХ, 

19. Аида Црнчало, представник Општ- 
                                 ине Пале у ФБиХ,  

20. Аднан Буква, представник удруже- 
                                    ња послодаваца, 

21. Мирха Бичо,      Привредна комора  
        Босанско-подрињског кантона, 

22. Сенија Хаџић, представник Службе  
                                   за запошљавање. 

 
II 

 
 Задаци Кантоналног одбора за 
развој (КОР) из тачке I овог Рјешења су 
сљедећи: 
 
1. Припрема и организовање проце-

са израде интегриране стратегије 
развоја кантона 

 
- Идентифицира кантоналне ак-

тере, проводи анализу актера, 
подстиче учешће и укључива- 
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ње релевантних актера са под-
ручја кантона у процес плани-
рања (кантонална министарст-
ва и администрација, дирекци-
је, управе и заводи и остале ин-
ституције јавног сектора, НВО, 
пословни сектор, академска зај-
едница, угрожене и социјално 
искључене категорије становн-
иштва); 

 
- Формира партнерску групу за 

развој кантона, организујеа и 
припрема њене састанке, прип-
рема извјештаје са састанака; 

 
2. Израда стратешке платформе, ук-

ључујући социо-економску ана-
лизу, развојну визију и циљеве 

 
- Прикупља и обрађује податке 

неопходне за израду стратешке 
платформе, укључујући социо-
економску анализу, развојну ви-
зију и циљеве, у сарадњи са ре-
левантим актерима и, уколико 
је релевантно, вањским консул-
тантима и/или пружаоцима те-
хничке подршке; 

 
- Израђује стратешку платформу 

у сарадњи са релевантим актер-
има и ангажираним стручњац-
има;  

 
- Презентује нацрт стратешке пл-

атформе партнерској групи за 
развој, прикупља повратне ин-
формације и финализира стра-
тешку платформу на основу пр-
епорука партнерске групе, пр-
ије њеног достављања премије-
ру и Влади Кантона, и као ин-
формацију Скупштини Канто-
на; 
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- Организује и подстиче парти-
ципаторни процес дефинисања 
стратешке платформе развоја и 
развојних циљева у оквиру пар-
тнерске групе за развој. 

 
3. Израда секторских планова 
 

- КОР предлаже, а Влада одобра-
ва одабир три члана КОР-а који 
ће координисати рад секторск-
их радних група и припрему 
три секторска плана развоја - 
плана економског развоја, пла-
на друштвеног развоја и плана 
заштите и унапређења околине 
кантона, усклађених са страте-
шким плановима локалних за-
једница у саставу кантона, као 
и са стратешким документима 
виших нивоа власти; 

 
- На основу претходне анализе 

актера - кантоналних министа-
рстава и администрације, дире-
кција, управа и завода, те остал-
их кантоналних институција ја-
вног сектора, као и актера из је-
диница локалне самоуправе у 
саставу кантона, преко коорди-
натора секторских радних гр-
упа, успоставља секторске рад-
не групе, осигуравајући учешће 
релевантних стручњака из  дат-
ог сектора, представника јавног, 
невладиног, приватног сектора, 
представника угрожених и соц-
ијалог искључених катерогори-
ја становништва, и свих других 
актера који могу допринијети 
квалитетном процесу израде се-
кторских развојних планова;  

 
- Координише радом секторских 

радних група преко њихових  
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координатора, те осигурава пр-
овођење свеукупног процеса из-
раде секторских планова, укљу-
чујући:  

 

o SWOT анализу у датим сект-
орима и секторско фокуси-
рање;  

 

o Утврђивање приоритета у 
датом сектору и дефинира-
ње секторских оперативних 
циљева;  

 

o Дефинисање програма, пр-
ојеката и мјера у оквиру дат-
ог секторског плана; 
 

o Припрему пројектних идеја 
са оквирном финансијском 
конструкцијом и изворима 
финансирања; 

 

o Дефинирање индикатора за 
праћење остваривања циље-
ва и имплементације датих                   
секторских планова. 

 
- По потреби преко координато-

ра секторских радних група ор-
ганизује ад хок фокус-групе са 
релевантим актерима о специ-
фичним питањима од значаја 
за дефинирање развојних прио-
ритета (нпр. са подузетницима, 
представницима јединица лока-
лне самоуправе, невладиним 
организацијама,  специфичним 
угроженим категоријама стано-
вништва са подручја кантона, и 
сл.); 

 
- Осигурава континуирано међу-

собно усклађивање приоритета 
секторских развојих планова у 
складу са принципима интег-
рираног планирања развоја, ук- 
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ључујући и усклађивање страт-
ешких приоритета са простор-
ним планом кантона. 

 
4. Израда оперативног дијела интег-

риране Стратегије развоја кантона 
 

- Припрема план имплементаци-
је кантоналне развојне стратег-
ије на основу секторских разво-
јних планова, водећи рачуна о 
међусобној повезаности и коо-
рдинацији циљева, програма, 
пројеката и мјера, те очекиван-
их резулата секторских планова;  

 
- Осигурава хоризонталну и вер-

тикалну координацију развојн-
их докумената (развојни доку-
менти виших нивоа власти, ок-
вирни вишегодишњи и годиш-
њи финансијски план кантона,                     
програм јавних инвестиција, и 
сл.); 

 
- Припрема индикативне сектор-

ске финансијске планове и фи-
нансијски план стратегије разв-
оја, осигуравајући хоризонтал-
ну и вертикалну координацију, 
који ће представљати основу за 
израду плана јавних инвестиц-
ија и Буџета Кантона;  

 
- Израђује план развоја организа-

ционих и људских капацитета 
за имплементацију стратегије. 

 
5. Припрема нацрта интегриране 

стратегије развоја кантона 
 

- По изради првог нацрта инте-
гриране стратегије развоја кан-
тона, организује састанак парт-
нерске групе за развој, презен- 
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тује нацрт развојне стратегије и 
финализује га у складу са преп-
орукама партнерске групе, пр-
ије достављања коначног нацр-
та развојне стратегије премије-
ру и Влади Кантона и даљег уп-
ућивања истог Скупштини Ка-
нтона на разматрање и усваја-
ње. 

 
III 

 
 Кантонални одбор за развој ће 
на својој конституирајућој сједници ус-
војити пословник о раду КОР-а, којим 
ће се уредити начин рада овог тијела. 
 

IV 
 
 Задужује се Уред Владе и прем-
ијера Кантона да Кантоналном одбору 
за развој (КОР-у) пружи потребну под-
ршку у процесу израде Стратегије ра-
звоја Босанско-подрињског кантона                     
Горажде. 
 Сви органи и институције Кан-
тона су дужни пружити сву подршку у 
процесу израде Стратегије развоја Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

V 
 
 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења и објавиће се у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 
Број:03-04-364/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020. године                Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  



28. фебруар/вељача 2020. 
 
 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку   
и плаћање декоративних застава 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Влади Босанско-подрињског канто-
на Горажде за набавку и плаћање дек-
оративних застава (декорација са стал-
ком и столне заставе) у износу од 
1.111,50 КМ са ПДВ-ом за потребе Ур-
еда премијера и Владе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Влада Босанско-подрињског 
кантона  Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства ће се обезби-
једити из Буџета Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде са економ-
ског кода 613 400 – Набавка материја-
ла ситног инвентара. 
 

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:03–11-320/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној  сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,                           
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Програм обиљежавања марта  
– Дана независности БиХ 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Програм обиљежавања 01. марта 
- Дана независности БиХ и  Финансиј-
ски план, који је саставни дио овог Пр-
ограма. 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу од 
3.065,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Одбор за обиљежавање 01. мар-
та - Дана независности БиХ, а средства 
обезбиједити из Буџета Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 613 900 – Уговорене услуге 
и друге посебне услуге – обиљежава-
ње значајних датума.  
 

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- 
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рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–04-339/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Дирекцији робних резерви да 
изврши набавку  50,4 тона дрвене 

пелети по цијени 462,15  КМ/т  
у вриједности 23.292,36 КМ 

 
Члан 1. 

 
            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку  
50,4 тона дрвене пелети по цијени 
462,15 КМ/т у вриједности 23.292,36 КМ 
од одабраног добављача „ХИФА ПЕ-
ТРОЛ“ Д.О.О. САРАЈЕВО према одре-
дбама Оквирног Споразума бр. 03-14-
831-115/18 од 21.12.2018.године. 
           Дирекција робних резерви ће за-
кључити појединачни уговор за наве-
дену количину дрвене пелети из става 
1. овог члана,  а у складу са  одредбама  
Оквирног споразума брoj:03-14-831-115 
/18 од 21.12.2018. године. 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду- 
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жују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирекц-
ије робних резерви за 2020.годину на 
економском коду 613200 –Издаци за 
енергију. 
 

Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
                                                                                                                
Број:03–11-319/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши набавку 
30.000 литара лож-уља по цијени   
1,65 КМ/л са урачунатом таксом  

на нафтне деривате  
у вриједности  49.500,00 КМ 

 
Члан 1. 

 
            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку  
30.000 литара  лож-уља по цијени 1,65  
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КМ/л у вриједности 49.500,00 КМ од 
одабраног добављача „ХИФА” Д.О.О. 
ТЕШАЊ, а према одредбама Оквирн-
ог Споразума набавку лож-уља „ЛУЕЛ“ 
брoj:03-14-813-120/18 од 21.12.2018. год-
ине и Предрачуна број: 19-900/2020 од 
10.02.2020. године 
 
           Дирекција робних резерви ће за-
кључити појединачни уговор за навед-
ену количину лож- уља из става 1. овог 
члана, а у складу са одредбама  Оквир-
ног споразума брoj:03-14-813-120/18 од 
21.12.2018. године. 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена Буџету Дирекци-
је робних резерви за 2020. годину на 
економском коду 613200 – Издаци за                                
енергију. 
 

Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
                                                                                                                
Број:03–11-317/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде, на  41. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.02.2020. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за попуну 

упражњеног радног мјеста у Служби 
за заједничке послове кантоналних 

органа Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност за попуну уп-

ражњеног радног мјеста у Служби за 
заједничке послове кантоналних орга-
на Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, а због престанка радног односа 
двјема извршитељицама послова и за-
датака предметног радног мјеста (од-
лазак у пензију и подношење доброво-
љног писаног отказа), и то: 
 
1. Помоћни радник-хигијеничар – 2 

                                            извршиоца; 
 
 Процедуру провести у складу 
са Законом о намјештеницима у орга-
нима државне службе у Федерацији 
БиХ („Службене новине Ф БиХ”, број: 
49/05) путем интерног оглашавања.  
 Уколико се процедура не успи-
је провести, онда ће се попуна упраж-
њених мјеста извршити путем јавног 
оглашавања. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за плату запослених 
на наведеном радном мјесту обезби-
јеђена су у Буџету Службе за заједнич-
ке послове кантоналних органа Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2020. годину. 
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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:03–30-315/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
19.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу Програмом утрошка 
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 300 (ЈАН 003) – Те-

кући трансфер за спорт за 2020. годи-
ну, Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на наставку 42. редовне 
сједнице, одржаном дана 25.02.2020. го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању аконтативне  

исплате новчаних средстава 
спортским клубовима 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се аконтативна испл-
ата новчаних средства спортским клу-
бовима у укупном износу од 60.000,00 
КМ, као дио новчаних средстава за по-
дршку спортским клубовима за редо-
вне програме у 2020. gодини,  и то: 

 
Фудбалски клуб „Горажде“ 1346201001145933 АСА банка 13.000,00 КМ 

Кошаркашки клуб „Раднички“ 
Горажде 1990540051673254 Шпаркасе банка 5.000,00 КМ 

Ногометни клуб „Азот“ Витковићи 1346201001502020 АСА банка 6.000,00 КМ 
Мушки рукометни клуб „Горажде“ 

Горажде 1610300002260096 Раифаизен банка 12.000,00 КМ 

Спортски фудбалски клуб „Либеро“ 1415255320008553 ББИ банка 5.000,00 КМ 
Одбојкашки клуб „Горажде“ 

Горажде 1990540008546283 Шпаркасе банка 9.000,00 КМ 

Женски рукометни клуб „Горажде“ 
Горажде 1325002012476753 НЛБ Банка 10.000,00 КМ 

 
 

Члан 2. 
 
 Задужује се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт да приликом израде Коначног 
плана расподјеле средстава за редовне 
програме за 2020. годину и Уговора о 
додјели финансијских средстава за ре-
довне програме за 2020. годину спорт-
ским клубовима из члана 1. ове Одлу-
ке уврсти и аконтативну исплату нов-

чаних средства утврђену овом Одлук-
ом. 
 

Члан 3. 
 
 Уколико неки спортски клуб из 
члана 1. ове Одлуке не испуни услов за 
додјелу средстава за редовне програме 
у 2020. Години, добијена средства по 
овој Одлуци дужан је у истом износу 
вратити  Министарству за образовање,  
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младе, науку, културу и спорт, а одлу-
ку о томе ће да донесе Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде након 
подношења извјештаја од стране Мин-
истарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт. 
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за 
спорт за 2020. годину. 
 

Члан 5. 
 
 Корисници средстава дужни су 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извјештај о утрошку бу-
џетских средстава за редовне програме 
носилаца спортских дјелатности на 
нивоу Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Одлуке о ут-
врђивању Критерија за финансирање 
спорта из јавних средстава којима се 
подстиче обављање спортских дјелат-
ности на нивоу Босанско–подрињског  
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14). 
      

Члан 6. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско- 
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подрињског кантона Горажде Гораж-
де”.       
            
Број:03-11-366/20                  П Р Е М И Ј Е Р 
25.02.2020.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Mинистaрствo зa прaвoсуђe, уп-
рaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвajући 
пo зaхтjeву СTРУКOВНOГ СИНДИКA-
TA ДOКTOРA MEДИЦИНE И СTO-
MATOЛOГИJE БOСAНСКO–ПOДРИ-
ЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖДE нa oс-
нoву члaнa 33. Зaкoнa o удружeњимa и 
фoндaциjaмa (“Службeнe нoвинe Фe-
дeрaциje БиХ”, брoj:45/02), д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
 
1. У Рeгистaр удружeњa Mинистaрст-

вa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oд-
нoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe пoд рeгистaрским брoj-
eм Р-I-1/2017 у прву књигу Рeгист-
рa уписaн je СTРУКOВНИ СИНД-
ИКAT ДOКTOРA MEДИЦИНE И 
СTOMATOЛOГИJE БOСAНСКO – 
ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOР-
AЖДE. 

 
2. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, прoмjeнa лицa oвлaштeних зa 
зaступaњe и прeдстaвљaњe Струкo-
внoг синдикaтa, тaкo штo прим.др. 
Вeсни Нeмeц–Клисурa- зaмjeнику 
прeдсjeдникa Струкoвнoг синди-
кaтa, прeстaje oвлaштeњe зa зaсту-
пaњe и прeдстaвљaњe Струкoвнoг  
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синдикaтa, a нoвo лицe oвлaштe-
нo зa зaступaњe и прeдстaвљaњe 
Струкoвнoг синдикaтa je: др. Aл-
диjaнa Хaлилoвић-Кунoвaц – зaм-
jeник прeдсjeдникa Струкoвнoг 
синдикaтa. 

 
3. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, прoмjeнa прeдсjeдникa Скуп-
штинe Струкoвнoг синдикaтa, тaкo 
штo сe прим.др.Сaбинa Гушo – 
прeдсjeдник Скупштинe Струкo-
внoг синдикaтa, рaзрjeшaвa дуж-
нoсти, a нoвo лицe имeнoвaнo зa 
прeдсjeдникa Скупштинe Струк-
oвнoг синдикaтa je прим.др. Вeс-
нa Нeмeц – Клисурa. 

 
4. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, прoмjeнa зaмjeникa прeдсjeд-
никa Упрaвнoг oдбoрa и двa члaнa 
Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг син-
дикaтa, тaкo штo сe дoсaдaшњи зa-
мjeник прeдсjeдникa Упрaвнoг oд-
бoрa и двa члaнa  Упрaвнoг oдбoрa 
Струкoвнoг синдикaтa, рaзрjeшaвa-
jу дужнoсти нa oснoву Oдлукe Ск-
упштинe Струкoвнoг синдикaтa, 
брoj: 02-99/20 oд 29.01.2020. гoдинe, 
a имeнуje сe нoви зaмjeник прeдсje-
дникa Упрaвнoг oдбoрa и двa члa-
нa Упрaвнoг oдбoрa Струкoвнoг 
синдикaтa нa oснoву Oдлукe Скуп-
штинe Струкoвнoг синдикaтa брoj: 
02-99-1/20 oд 29.01.2020. гoдинe. 

 
5. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa  
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прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, прoмjeнa дeлeгaтa у Скупш-
тини Струкoвнoг синдикaтa, нa oс-
нoву Oдлукe Скупштинe Струкoв-
нoг синдикaтa брoj: 02-100/20 oд 
29.01.2020. гoдинe. 

 
6. Упис прoмjeнa из тaчки  2, 3, 4. и 5.   

диспoзитивa oвoг Рjeшeњa изврш-
eн  je дaнa  20.02.2020. гoдинe.  

 
O б р a з л o ж e њ e 

 
СTРУКOВНИ СИНДИКAT ДO-

КTOРA MEДИЦИНE И СTOMATOЛ-
OГИJE БOСAНСКO–ПOДРИЊСКOГ 
КAНTOНA ГOРAЖДE уписaн  je у Рe-
гистaр удружeњa, кojи сe вoди кoд Mи-
нистaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и рaд-
нe oднoсe, дaнa 16.02.2017. гoдинe,  пoд 
рeгистaрским брojeм Р-I-1/2017 у прву 
књигу Рeгистрa. 

Зaхтjeвoм брoj: УП-1: 05-04-9/20 
oд 14.02.2020.гoдинe, oбрaтиo сe СTРУ-
КOВНИ СИНДИКAT ДOКTOРA ME-
ДИЦИНE И СTOMATOЛOГИJE БO-
СAНСКO–ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA 
ГOРAЖДE зa упис у Рeгистaр прoмje-
нe лицa oвaштeних зa зaступaњe и пр-
eдстaвљaњe Струкoвнoг синдикaтa, пр-
oмjeну предсједникa Скупштинe Ст-
рукoвнoг синдикaтa, прoмjeну зaмjeн-
икa прeдсjeдникa и двa члaнa Упрaвн-
oг oдбoрa Струкoвнoг синдикaтa и пр-
oмjeну дeлeгaтa у Скупштини Струкo-
внoг синдикaтa. 

Уз зaхтjeв je прилoжeнa Oдлукa 
брoj: 02-98/20 oд 29.01.2020. гoдинe, o 
рaзрjeшeњу прeдсjeдникa Скупштинe 
удружeњa, Oдлукa брoj: 02-98-1/20 oд 
29.01.2020. гoдинe, o имeнoвaњу прeд-
сjeдникa Скупштинe удружeњa, Oдлу-
кa брoj: 02-99/20 oд 29.01.2020. гoдинe,  
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o рaзрjeшeњу зaмjeникa прeдсjeдникa 
Упрaвнoг oдбoрa и члaнoвaУпрaвнoг 
oдбoрa удружeњa, Oдлукa брoj: 02-99-
1/20 oд 29.01.2020. гoдинe, o имeнoвa-
њу зaмjeникa прeдсjeдникa Упрaвнoг 
oдбoрa и члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa уд-
ружeњa, Oдлукa брoj: 02-100/20 oд 29. 
01.2020. гoдинe, o рaзрjeшeњу дeлeгaтa 
Скупштинe удружeњa и имeнoвaњу 
дeлeгaтa Скупштинe удружeњa, Oдлу-
кa брoj: 02-101/20 oд 29.01.2020. гoдинe, 
o рaзрjeшeњу зaмjeникa прeдсjeдникa 
удружeњa, Oдлукa брoj: 02-101-1/20 oд 
29.01.2020. гoдинe, o имeнoвaњу зaмje-
никa прeдсjeдникa удружeњa и Зaпис-
ник сa сjeдницe Скупштинe удружeњa, 
брoj: 08-97/20 oд 29.01.2020. гoдинe. 
 У пoступку рaзмaтрaњa зaхтjeвa 
и прилoжeних дoкaзa, Mинистaрствo 
зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe je oциjeнилo дa су испуњeни услoви 
зa упис у Рeгистaр прoмjeнa, стoгa je, 
нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o удружe-
њимa и фoндaциjaмa (“Службeнe нoв-
инe ФБиХ”, брoj: 45/02), oдлучeнoкao 
у диспoзитиву oвoг Рjeшeњa. 
 

Oвo је Рjeшeњe кoнaчнo у упр-
aвнoм пoступку и прoтив истoг сe  нe 
мoжe изjaвити жaлбa, aли сe мoжe 
пoкрeнути упрaвни спoр тужбoм кoд 
Кaнтoнaлнoг судa у Гoрaжду у рoку 
oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa Рjeшe-
њa. Tужбa сe пoднoси у двa истoвjeт-
нa примjeркa и уз исту сe прилaжe 
oвo Рjeшeњe у oригинaлу или прeпи-
су. 
 

Aдминистрaтивнa тaксa у изнo-
су oд 2,00 КM и 15,00 КM уплaћeнa je 
пo Taрифнoм брojу 1. и 83. Зaкoнa o 
aдминистрaтивним тaксaмa („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн- 
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тoнa Гoрaждe“, брoj:12/13 и 12/15) и 
дoкaз o њeнoj уплaти нaлaзи сe у спису 
прeдмeтa. 
 

Нaкнaдa зa упис прoмjeнa Удр-
ужeњa у Рeгистaр удружeњa у изнoсу 
oд 100,00 КM уплaћeнa je нa oдгoвaрa-
jући рaчун у склaду сa Рjeшeњeм брoj: 
05-14-120/14 oд 12.03.2014. гoдинe и дo-
кaз o уплaти нaлaзи сe у спису прeдм-
eтa. 
 
Брoj:УП-1:05-04-9/20     M И Н И С T A Р 
20.02.2020.гoдинe      Нaтaшa Дaнojлић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Mинистaрствo зa прaвoсуђe, уп-
рaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвajући 
пo зaхтjeву УДРУЖEЊA ЖEНA „СE-
ХAРA“, нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o 
удружeњимa и фoндaциjaмa (“Служ-
бeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 
45/02), д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
 
1. У Рeгистaр удружeњa Mинистaр-

ствa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe 
oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe пoд рeгистaрским бр-
ojeм Р-I-14/2011 у прву књигу Рeги-
стрa уписaно je УДРУЖEЊE ЖE-
НA „СEХAРA“. 

 
2. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, прoмjeнa сjeдиштa Удружe-
њa, тaкo штo сe сjeдиштe Удружe-
њa у улици „Здрaвствeних рaдни- 
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кa б.б.“, зaмjeњуje сa сjeдиштeм у 
улици „Фeридa Диздaрeвићa бр. 
29б“. 

 
3. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, прoмjeнa сљeдeћeг члaнa Ст-
aтутa Удружeњa oд 28.09.2011. гoд-
инe: 

 
• У члaну 4. у стaву 2. риjeчи: 

„ул.Здрaвствeних рaдникa б.б.“, 
зaмjeњуjу сe риjeчимa:“ул. Фeр-
идa Диздaрeвићa бр. 29б“. 

 
Oвa измjeнa Стaтутa чини сaстaвни 
диo Стaтутa Удружeњa oд 28.09. 
2011. гoдинe. 

 
4. Упис прoмjeнa из тaчки 2. и 3. дис-

пoзитивa oвoг Рjeшeњa извршeн je 
дaнa 20.02.2020. гoдинe.  

 
O б р a з л o ж e њ e 

 
УДРУЖEЊE ЖEНA „СEХAРA“ 

уписaно  je у Рeгистaр удружeњa, кojи 
сe вoди кoд Mинистaрствa зa прaвoсу-
ђe, упрaву и рaднe oднoсe, дaнa 06.10. 
2011. гoдинe, пoд рeгистaрским брojeм 
Р-I-14/2011  у прву књигу Рeгистрa. 

Зaхтjeвoм брoj: УП-1:05-04-11/20  
oд 18.02.2020.гoдинe, oбрaтилo сe УДР-
УЖEЊE ЖEНA „СEХAРA“ зa упис у 
Рeгистaр прoмjeнe сjeдиштa Удружeњa 
и прoмjeне Стaтутa. 

Уз зaхтjeв je прилoжeнa Oдлукa 
брoj: 1/2020 oд 30.01.2020. гoдинe, o пр-
oмjeни aдрeсe Удружeњa жeнa “Сeхa-
рa”, Oдлукa брoj: 2/20 oд 30.01.2020. гo-
динe, o измjeни Стaтутa, Зaписник сa 
сjeдницe Скупштинe удружeњa и спи- 
сaк присутних члaнoвa Скупштинe 
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Удружeњa. 
 У пoступку рaзмaтрaњa зaхтjeвa 
и прилoжeних дoкaзa, Mинистaрствo 
зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe je oциjeнилo дa су испуњeни услoви 
зa упис у Рeгистaр прoмjeнa, стoгa je, 
нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o удружe-
њимa и фoндaциjaмa (“Службeнe нoв-
инe ФБиХ”, брoj: 45/02), oдлучeнoкao 
у диспoзитиву oвoг Рjeшeњa. 
 

Oвo је Рjeшeњe кoнaчнo у упр-
aвнoм пoступку и прoтив истoг сe  нe 
мoжe изjaвити жaлбa, aли сe мoжe 
пoкрeнути упрaвни спoр тужбoм кoд 
Кaнтoнaлнoг судa у Гoрaжду у рoку 
oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa Рjeшe-
њa. Tужбa сe пoднoси у двa истoвjeт-
нa примjeркa и уз исту сe прилaжe 
oвo Рjeшeњe у oригинaлу или прeп-
ису. 

 
Стрaнкa je oслoбoђeнa oд плaћ-

aњa aдминистрaтивнe тaксe  нa зaхтjeв 
зa упис прoмjeнa у Рeгистaр и нa oвo 
Рjeшeњe, нa oснoву члaнa 12.  Зaкoнa o 
aдминистрaтивним тaксaмa („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe“, брoj:12/13 и 12/15). 
 

Нaкнaдa зa упис прoмjeнa у рeг-
истaр удружeњa у изнoсу oд  20,00  КM 
уплaћeнa je нa oдгoвaрajући рaчун у 
склaду сa Рjeшeњeм, брoj: 05-14-120/14 
oд 12.03.2014. гoдинe и дoкaз o  уплaти 
нaлaзи сe у спису прeдмeтa. 
 
Брoj:УП-1:05-04-11/20     M И Н И С T A Р 
20.02.2020.гoдинe      Нaтaшa Дaнojлић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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На основу члана 16. Закона о 
предшколском одгоју и образовању Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 15/09, 
7/14), министар за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ФИНАНСИРАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОБАВЕЗНОГ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ 

ПРЕД ПОЛАЗАК У ОСНОВНУ 
ШКОЛУ 

 
 
I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Функција предшколског одгоја) 

 
(1) Предшколски одгој и образовање је 

саставни дио јединственог одгојно-
образовног система у Босни и Хер-
цеговини. Он је први, посебан и сп-
ецифичан степен одгојно-образов-
ног система који се бави одгојем дј-
еце предшколске доби.  

 
(2) Предшколски одгој и образовање 

на подручју Босанско–подрињског 
кантона Горажде карактеризују сљ-
едећи развојни принципи: 

 

а) хуманистичко-развојни принцип, 
б) принцип професионалне ауто- 

номности и стручне одговорно-
сти и  

ц) принцип демократичности. 
 

Члан 2. 
(Уважавање степена  

развоја дјетета) 
 
(1) Предшколски одгој и образовање 

заснован је на хуманистичком при- 
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ступу одгоја и образовања, саврем-
еном научном достигнућу и теори-
ји о дјечијем развоју и правима дје-
тета, обавезном уважавању степена 
развоја дјетета, специфичности ра-
звојних могућности и појединачне 
потребе дјетета.  

 
(2) Свако дијете има једнако право пр-

иступа и једнаке могућности учеш-
ћа у одговорајућем одгоју и образо-
вању без дискриминације по било 
којој основи. 

 
(3) Једнак приступ и једнаке могућно-

сти подразумијевају осигурање је-
днаких услова и прилика за све, за 
почетак и наставак даљег одгоја и 
образовања. 

 
Члан 3. 

(Осигурање најбољег  
интереса дјетета) 

 
(1) Право дјетета на одгој и образова-

ње и исправну бригу за добробит 
његовог физичког и менталног зд-
равља има предност над свим дру-
гим правима. 

 
(2) У случају сукоба права, предност се 

даје оном праву, тумачењу или дје-
ловању које ће највише користити 
интересу дјетета. 

 
Члан 4. 

(Осигурање властитих  
вриједности) 

                                                                  
(1) Општи циљеви одгоја и образова-

ња произилазе из општеприхваће-
них универзалних вриједности де-
мократског друштва те властитих 
вриједносних система заснованих  
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на специфичностима националне, 
историјске, културне и вјерске тра-
диције народа и националних ма-
њина које живе на подручју Босан-
ско–подрињског кантона Горажде. 

 
(2) Циљ предшколског одгоја и образ-

овања је осигурати оптималне и је-
днаке услове како би се свако дије-
те, од рођења до поласка у школу, 
развијало и остваривало своје пуне 
потенцијале и компетенције кроз 
различите видове квалитетног и 
професионалног аутономног инс-
титуционалног и ванинституцио-
налног предшколског одгоја и об-
разовања. 

                                                  
Члан 5. 

(Интеграцијски програми за дјецу  
са посебним потребама) 

 
(1) Дјеца са посебним потребама укљ-

учују се у обавезни програм за дје-
цу пред полазак у школу (у даљем 
тексту: Програм) према програми-
ма који су прилагођени њиховим 
индивидуалним потребама.  

(2) За свако дијете стручни тим ће да 
изради индивидуализирани прог-
рам прилагођен његовим  могућ-
ностима и способностима. 

(3) За дјецу са посебним потребама 
припремају се и проводе програми 
за интеграцију. 

(4) За надарену дјецу такођер се сачи-
њавају индивидуализирани прогр-
ами. 

 
Члан 6. 

(Врсте програма) 
 

У предшколским установама на 
подручју Босанско–подрињског канто- 
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на Горажде користе се сљедећи прог-
рами: 
 

a) цјеловити развојни програм, 
б)   специјализовани развојни прог- 
       рами, 
ц)   интервентни, компензациони и  
       рехабилитациони програми, 
д)   програми јачања родитељских  
       компетенција, 
е)    програми за дјецу пред полазак  

у школу ако нису обухваћена   
неким обликом предшколског 
одгоја и образовања; 

ф)  програми за дјецу држављана  
Босне и Херцеговине у иност-
ранству. 

 
Члан 7. 

(Обавезни програм за дјецу пред 
полазак у основну школу) 

 
(1) У години пред полазак у основну 

школу предшколски одгој и образ-
овање обавезан је за сву дјецу пред-
школског узраста.  

(2) Обавезни програм за дјецу пред 
полазак у основну школу је прип-
рема дјеце за полазак у школу. То је 
веза између породичног окружења, 
дјечијег вртића и основне школе, а 
по значењу није ни дјечији вртић 
нити основна школа.  

(3) Обавезни вид из става 1. овог члана 
искључиво проводе предшколске 
установе. 

(4) У оквиру обавезног програма сва 
дјеца у години пред полазак у осн-
овну школу морају провести најма-
ње 150 до 170 сати, а према динам-
ици коју одреди Министарство за 
образовање, младе, науку, културу 
и спорт (у даљем тексту: Министа-
рство). 

(5) О боравку дјеце у оквиру овог Про- 
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грама предшколске установе дуж-
не су издати увјерења. 

(6) Обавезни програм предшколског 
одгоја и образовања пред полазак у  
школу намијењен је дјеци узраста 
од пет до шест година која нису об-
ухваћена неким другим обликом 
предшколског одгоја и образовања, 
али и осталој дјеци која су укључе-
на у предшколски програм. Прогр-
ам обухвата активности које се мо-
гу организовати једном или више 
пута у седмици  у раздобљу од 1. 
октобра до 30. јуна  у максималном 
дневном трајању од три сата, а у 
укупном трајању од најмање 150-
170 сати, у складу са потребама и 
интересима породице и дјетета. 

(7) Програм предшколског одгоја и об-
разовања пред полазак у основну 
школу проводи се у правилу у дје-
чијем вртићу, а у мјестима гдје не-
ма дјечијег вртића, програм прово-
де вртићи у просторима основних 
школа или другим адекватним пр-
осторима. 

 
Члан 8. 

(Основна обиљежја  
Обавезног програма) 

 
(1) Основна обиљежја Обавезног прог-

рама за дјецу пред полазак у школу 
су:  
 

a) задовољавање дјечијих примар-
них (биолошких) потреба, кол-
ико је то могуће, у сарадњи с 
породицом 

б)   настојање да дијете добије осје-  
ћај сигурности и прихваћено-  
сти  

ц)   пружање сваком дјетету могућ- 
ности за самоостваривање и ст-
ицање повјерења у себе, а тиме  
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и стварање позитивне слике о 
себи и о својим могућностима  

д)   праћењем развоја дјетета могу- 
ће је уочити посебне потребе дј-
етета и с њима усклађивати од-
гојне поступке.  

 
(2) Обавезни програм за дјецу пред 

полазак у основну школу полазни-
цима омогућава: 

 

a) разноврсне развојне потицаје  
б)   повољну атмосферу као неупи- 

тан оквир за дјелотворан пози-
тивни учинак таквих потицаја 

ц)  препознавање и превенцију раз- 
      војних поремећаја.  
 

(3) Ужи задаци програма припреме 
дјеце за полазак у школу су: 
 

a) оспособљавање за прихватање 
обавеза у које ће се уклопити и 
будуће школске обавезе 

б)   потицање спонтаних понашања  
  и изражавања посебних потреба  

ц)  отвореност за прихватање инфо- 
  рмација  

д)  отвореност за учење у међуакци- 
  ји с другима  

е)   отвореност за примање усмених  
и писаних порука и овладавање 
средствима која посредују те по-
руке.  
 

Члан 9. 
(Циљеви Програма) 

 
(1) Циљеви програма су усмјерени на 

реализацију пуног потенцијала св-
аког дјетета, а према аспектима ра-
звоја на:  

 

a) тјелесни и здравствени развој  
б)   социјално-емоционални развој  
       личности  
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ц)   интелектуални развој  
д)   развој говора, комуникације и  
       стваралаштва  

 
(2) Реализација циљева Обавезног пр-

ограма је једино могућа кроз акти-
вност дјетета јер је она нужна прет-
поставка за развој и сазријевање, 
али и за остваривање  посебности 
сваког, појединачно.  

(3) Обавезни програм за дјецу у годи-
ни пред полазак у школу  садржи 
области одгојно-образовног рада, 
дефиниране задатке и садржаје. 

 
Члан 11. 

(Постигнућа) 
 
(1) Постигнућа дјеце огледају се кроз 

зрелост дјеце за полазак у школу. 
(2) Зрелост дјеце за полазак у школу 

подразумијева: 
 

a) Физичку зрелост – Физичка 
зрелост дјетета мора достићи 
одређени ниво да би оно могло 
поднијети тјелесне и психичке 
напоре који га очекују у школи.  

б)   Интелектуалну зрелост – Одго- 
варајућа интелектуална зрелост 
подразумијева развијеност опа-
жања, стабилност пажње (конц-
ентрација), говорну развијеност, 
те развијеност мишљења и пам-
ћења. 

ц)  Емоционалну зрелост – Емоцио- 
нална зрелост подразумијева да 
дијете реагује примјерено одре-
ђеној ситуацији као и већина дј-
еце његове доби. Емоције или 
осјећаји посебно су важни за со-
цијални (друштвени) живот дје-
тета.  

       д)  Социјалну зрелост - Социјална  
зрелост најуже је везана за емо- 
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ционалну зрелост. То подразу-
мијева да дијете предшклолац 
има свој круг пријатеља с који-
ма се игра и дружи и који га пр-
ихваћају као равноправног па-
ртнера, али исто тако подразу-
мијева прилагођавање на друш-
твене обавезе и њихово што те-
мељитије испуњавање у оној мј-
ери у којој је то у стању већина 
дјеце те доби.  

 
Члан 12. 

(Упис у предшколску установу) 
 
(1) Обавезни програм предшколског 

одгоја и образовања за дјецу пред 
полазак у основну школу  намијењ-
ен је дјеци узраста од пет до шест 
година која нису обухваћена неким 
другим обликом предшколског од-
гоја и образовања, али и дјеци која 
су укључена у вртиће. 

(2) Сва дјеца која су обавезна похађати 
Програм уписују се у предшколску 
установу  у складу са динамичким 
планом уписа дјеце у обавезни пр-
ограм, који доноси Министарство  
за сваку годину у којој се реализује 
Програм.  

 
 
II   ФИНАНСИРАЊЕ  
 

Члан 13. 
(Финансирање) 

 
Финансирање Обавезног прог-

рама за дјецу пред полазак у основну 
школу врши Министарство, а обухвата 
сљедеће:  
 

a) Здравствене прегледе дјеце за 
упис у предшколску установу 
за дјецу која имају обавезу укљ- 
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учивања у предшколску устан-
ову (обавезни предшколски од-
гој и образовање)  

б)   Накнада за стручна лица анга- 
       жована за провођење Програма 
ц)   Накнада трошкова превоза за  
       стручна лица 
д)   Радно-игровни и дидактички  
       материјал за дјецу 
е)    Исхрана за дјецу 
ф)  Обезбјеђење адекватног прос- 

тора за реализацију Програма 
са надокнадом трошкова за гр-
ијање, телефон, комуналне усл-
уге, канцеларијски материјал, 
трошкове горива, материјал за 
чишћење и сл.) 

г)   Трошкови координатора ради  
успоставе центара, обилазак гр-
упа на терену, организација пр-
иредби и сл. 

 
Члан 14. 

(Здравствени прегледи) 
 
(1) Здравствени прегледи дјеце за уп-

ис у предшколску установу за дје-
цу која имају обавезу укључивања 
у предшколску установу проводе 
здравствене установе са подручја 
кантона. 

(2) Вријеме, динамика и начин прегл-
еда дефинисаће се прописима здр-
авствене установе. 

 
Члан 15. 

(Накнада за стручна лица) 
 
(1) Накнада за стручна лица ангажова-

на за провођење Програма одређу-
ју се у складу са пословима предви-
ђеним Обавезним програмом за дј-
ецу пред полазак у основну школу. 

(2) Висина накнаде је сразмјерна броју  
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група дјеце које стручно лице води 
и еквивалентна је надокнади за ис-
ти рад у предшколском образова-
њу. 

 
Члан 16. 

(Накнада трошкова  
превоза за стручна лица) 

 
 
(1) Накнада трошкова превоза за стр-

учна лица који су ангажовани за 
провођење програма. 

(2) Висину накнаде одређује одгово-
рно лице на основу организационе 
схеме рада у групама и потребе за 
накнаду превоза. 

 
Члан 17. 

(Радно-игровни  
и дидактички материјал) 

 
Радно-игровни и дидактички 

материјал обезбјеђује се за дјецу укљу-
чену у Програм, а односи се на мате-
ријал неопходан за реализацију Оба-
везног програма за дјецу пред полазак 
у школу.  
 

Члан 18. 
(Исхрана за дјецу) 

 
За дјецу укључену у Програм, а 

који траје дневно дуже од два сата, об-
езбијеђује се исхрана за дјецу у обиму 
и количини адекватној за боравак у 
Програму.  
 

Члан 19. 
(Простор) 

 
За дјецу која су укључена у Пр-

ограм обезбијеђује се адекватан про-
стор опремљен за оптимално одвијање  
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предшколских активности у складу са 
Педагошким стандардима те надок-
наду трошкова за гријање, телефон, 
комуналне услуге, канцеларијски мат-
еријал, трошкове горива, материјал за 
чишћење и сл.) 
 

Члан 20. 
(Трошкови координације) 

 
За послове координације, успо-

ставе центара, обилазак група на тере-
ну, организацију приредби, надзор и 
извјештавање одређује се надокнада 
координатору. Висина надокнаде биће 
ће дефинана за сваку годину посебно 
узимајући у обзир обим посла. 
 

Члан 21. 
(Обавезе предшколских установа) 

 
Предшколске установе које су 

укључене у реализацију Обавезног пр-
ограма дужне су обезбиједити сљеде-
ће: 
 

a) Стручна лица за реализацију  
Обавезног програма у складу са   
Педагошким стандардима 

б)    Простор и опрему за реализа-    
цију Обавезног програма у об-
јектима вртића 

ц)    Обезбјеђење административне  
        и техничке подршке 
д)    Набавку и дистрибуцију исхра- 
        не за дјецу 
е)     Набавку и дистрибуцију рад- 

               но-игровног и дидактичког    
               материјала 

ф)    Психо-педагошки рад са дје- 
         цом 
 г)     Рад са родитељима кроз прог-   

   рам јачања родитељских  ком- 
   петенција 

 х)     Непосредну реализацију Оба- 

        28. фебруар/вељача 2020. 
 

    
   везног програма 

 и)     Достављање пројекта обавез-     
   ног програма припреме дјеце  
   за полазак у основну школу   
   најкасније 15 дана прије поче- 
   тка реализације Програма 

  ј)     Подношење извјештаја о реа- 
         лизацији Програма Министа- 
         рству  

 
 
III   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
        ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
(Завршне одредбе) 

 
Обавезе утврђене Правилником 

за сваку годину у којој се реализује Пр-
ограм детаљније ће се дефинисати по-
себним уговором закљученим између 
Министарства и предшколске устано-
ве која реализује Програм. 
 

Члан 23. 
(Ступање на снагу) 

 
(1) Ступањем на снагу овог Правил-

ника престаје да важи Правилник о 
финансирању Обавезног програма 
за дјецу пред полазак у школу „Сл-
ужбене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 5/13. 

(2) Овај Правилник ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Гора-
жде“.  

 
Број:10-11-438/20              М И Н И С Т А Р 
10.02.2020.године          Арман Бешлија,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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