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На основу члана 33.а Устава  
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, број:8/98, 
10/00 и  5/03), д о н о с и м: 
 

 
У   К   А   З 

О  ПРОГЛАШЕЊУ  ЗАКОНА О 
ИЗМЈЕНАМА  И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА  О ПОЛИЦИЈСКИМ 

СЛУЖБЕНИЦИМА 
 БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
I 

 

 Проглашава се Закон о измје-
нама и допунама Закона о полицијс-
ким службеницима Босанско-подри-
њског кантона Горажде, који је дони-
јела Скупштина Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде на сједници  29. 
септембра  2007. године. 
 

Број:02-02-668/07 П Р Е М И Ј Е Р 
29.септембра 2007.г.     Салем Халиловић,с.р. 
    Г о р а ж д е  
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На основу поглавља IV, одјељ-
ак А, члана 23. став 1. тачка б. Устава 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број: 
8/98, 10/00 и 5/03), Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де, на сједници одржаној 29. септем-
бра 2007.године, д о н о с и: 
 
 

З   А  К   О  Н 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ 

СЛУЖБЕНИЦИМА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 У Закону о полицијским слу-
жбеницима Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског катнона Гора-
жде“, број: 12/06), тачка Х) у члану 
46. се брише.  

    
 
                  

 

 

 

Година  X – Брoj 13 
01. октобар/листопад 2007. 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  IV квартал 2007. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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Члан 2. 
 

 Члан 135. мијења се и гласи: 
 

(1.) Уколико овим Законом ни-
је другачије прописано и 
у складу с међународним 
обавезама Босне и Херце-
говине, ниједно лице, ни 
под којим околностима, не 
може бити у радном одно-
су по основу овог Закона, 
ако су му Медјународне по-
лицијске снаге Уједињен-
их народа (у даљем текс-
ту: „УН/ИПТФ“) одбиле 
цертификацију или му је 
УН/ИПТФ укинуо овлаш-
тење за вршење полицијс-
ких овлаштења. 

 

(2.) Уколико овим Законом ни-
је другачије прописано, у 
складу с међународним об-
авезама Босне и Херцегов-
ине и поред основа које су 
прописане овим Законом 
у погледу прекида радног 
односа полицијског служ-
беника, радни однос пол-
ицијског службеника пре-
кида се и не продужава се 
ни у ком облику, нити на 
било који начин, ни под 
којим околностима, ако је 
полицијском службенику 
УН/ИПТФ одбио цертиф-
икцију, односно ако му је 
УН/ИПТФ укинуо овлаш-
тење за вршење полициј-
ских овлаштења. 

 

(3.) Ставови 1. и 2. овог члана 
не примјењују се на лица 
којима је УН/ИПТФ одб-
ио цертификацију, а која  
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су у складу са одредбама 
овог Закона запослена у 
полицијском органу нак-
он ступања на снагу овог 
Закона.  

 

(4.) Лица из става 3. овог члана 
изузимају се од примјене 
тачке б) члана 46. овог За-
кона. 

 

(5.) Да би се сматрало „лицем 
коме је УН/ИПТФ одбио 
цертификацију“ у смислу 
одредбе става 3. овог чла-
на, лице је у вријеме под-
ношења пријаве за пријем 
у радни однос дужно изн-
ијети чињеницу о томе да 
му је УН/ИПТФ одбио це-
ртификацију. 

 

(6.) Изношење чињенице из ст-
ава 5. овог члана сматра се 
„траженом документациј-
ом“ у смислу одредбе из ст-
ава 1. члана 51. овог Закона. 

 

Наведена чињеница износи се: 
 

a) у писменој форми;  
b) уз њу се подноси примјер-

ак релевантног документа 
УН/ИПТФ-а којим се потв-
рђује одбијање цертифика-
ције. 

 

Члан 3. 
 

 Овај  Закон ступа на снагу да-
ном објављивања у „Службеним нов-
инама Босанско-подрињског канто-
на Горажде“. 
 

Број:01-02-762/07       РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.септембра 2007.г.     др.Алија Беговић,с.р. 
   Г о р а ж д е 
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На основу Погљавља ИВ, Од-
јељак А, члана 23. Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број:8/98, 10/00 и 
5/03) и члана 22., 105. и 107. Послов-
ника Скупштине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде на сједници од-
ржаној 29. септембра 2007. године, 
донијела је: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ СТАЛНИХ И 
ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА 

СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА  
ГОРАЖДЕ, БРОЈ: 01-05-92/07 

 

Члан 1. 
 

 Мијења се члан 1. х/ тачка 4. 
Одлуке о избору сталних и повре-
мених радних тијела Скупштине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“, број: 3/07), 
умјесто имена Имамовић Ибрахим 
уписује се име Фрашто Емир. 
 

Члан 2. 
 

 Ову  Одлуку објавити у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ . 
 

Број:01-05-761/07    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.септембра 2007.г.   др.Алија Беговић,с.р. 

     Г о р а ж д е  
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На основу члана 7. Закона о 
накнадама плата посланика и плата- 
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ма функционера које бира, именује 
или чији избор и именовање потвр-
ђује Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:9/07) и члана 107. По-
словника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број:9/04), Скупшт-
ина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на сједници одржаној 29.се-
птембра 2007.године, д о н о с и: 
 
 

О   Д  Л  У   К   У 
о правима и дужностима 

посланика који професионално 
обављају своју дужност 
у Скупштини Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се пр-
ава и дужности посланика који про-
фесионално обављају своју дужност 
у Скупштини Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту: 
Скупштина Кантона), а која нису ре-
гулисана Законом о накнадама плата 
посланика и платама функционера 
које бира, именује или чији избор и 
именовање потврђује Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“, број: 9/07) 
и Одлуком о условима и начину ос-
тваривања права из Закона о накна-
дама плата посланика и плаћама фу-
нкционера које бира, именује или 
чији избор и именовање потврђује 
Скупштина Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, број: 01-02-623/07 од 
31. августа 2007.године. 
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Члан 2. 
 
  Посланици који професиона-
лно обављају своју дужност у Скуп-
штини Кантона имају право на пла-
ту, накнаде и друга материјална пра-
ва која немају карактер плате у скла-
ду са Законом о накнадама плата по-
сланика и платама функционера ко-
је бира, именује или чији избор и 
именовање потврђује Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде  
и одлукама донесеним на основу тог 
Закона, а које одобрава и утврђује 
Комисија за буџет, финансије и ад-
министративна питања Скупштине 
Кантона.     
             

Права из става 1. овог члана 
посланици почињу остваривати дан-
ом почетка професионалног обавља-
ња дужности у Скупштини Кантона 
оствареног на основу поднесеног за-
хтјева, ако Законом није другачије 
одређено. 
 

Члан 3 
 
 Посланици који професиона-
лно обављају своју дужност у Скуп-
штини Кантона имају дужност и об-
авезу да долазе сваког радног дана 
на посао у сједиште општинске орга-
низације политичке странке из које 
су изабрани, осим када су присутни 
на сједницама Скупштине, радних 
тијела Скупштине или по другом ос-
нову, а на позив Скупштине Канто-
на, до стицања  услова за смјештај и 
рад у Скупштини Кантона, а најду-
же до шест мјесеци. 
  

Посланици који професиона-
лно обављају своју дужност у Скупш- 
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тини Кантона имају право на накна- 
ду за превоз на посао и са посла за 
вријеме рада, за дане присуства на 
послу у сједиште општинске органи-
зације политичке странке из које су 
изабрани, у складу са прописом  Вла-
де Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за упосленике у кантоналним 
органима управе.  
 
 Посланици који професиона-
лно обављају своју дужност у Скуп-
штини Кантона имају право на нак-
наду за превоз у износу од 20% од 
цијене једне литре бензина /супера/ 
по пређеном километру, за дане пр-
исуства сједницама Скупштине Кан-
тона, радних тијела Скупштине или 
по другом основу на позив Скуп-
штине Кантона, о чему евиденцију 
води Стручна служба Скупштине 
Кантона.  
   

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће бити 
објављена у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“. 
 

Број:01-14-760/07   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
29.септембра 2007.г.   др.Алија Беговић,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 Босанс-
ко–подрињског катона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 27. редов-
ној сједници, одржаној дана 14.09.2007. 
године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности за овјеру  

и плаћање отпремнице - рачуна 
број:07-3ЦВ-000189 од 05.09.2007.год. 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Министру 
за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши овјеру и 
плаћање отпремнице - рачуна број: 
07-3-ЦВ000189 од 05.09.2007. године у 
износу од 1.081,03 КМ, испостављеног 

од привредног друштва «ОНИПРОМ» 
д.о.о. Горажде (на име набавке инфо-
рматичког материјала). 
 Средства уплатити на жиро-
рачун привредног друштва «ОНИ-
ПРОМ» д.о.о.Горажде број:16103000 
04220078,отворен код Раифаизен Ба-
нк, филијала Горажде. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за финанси-
је и Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из буџета Ми-
нистарства за привреду, са  економс-
ког кода 613400 – Набавка материја-
ла и ситног инвентара. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2072/07      П Р Е М И Ј Е Р                                                              
14.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс 
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 
за плаћање рачуна 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министру Министарства за ун-
утрашње послове Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, да изврши пл-
аћање рачуна број: 210/07 од 23.08. 
2007.године у износу од 98.032,95 КМ 
Федералном Министарству за унут-
рашње послове, на име обуке кадета 
за чин «Полицајац» на Полицијског 
академији Враца – Сарајево. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за унутраш-
ње послове и Министарство за фина-
нсије Босанско–подрињског кантона 
Горажде, а средства обезбиједити из 
буџета Министарства за унутрашње 
послове, економски код 613900 – Уго-
ворене услуге и друге посебне услуге. 

 
Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној  
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табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона  Горажде”. 
  

Број:03–14-2084/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:5/03), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности 
за склапање Уговора 

 
I 

 

Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за унутрашње 
послове Босанско-подрињског канто-
на Горажде да потпише Уговор о на-
бавци канцеларијског намјештаја са 
фирмом „МИРА-МАР“ д.о.о. Фоча. 
 

II 
 

Укупна вриједност Уговора је 
9.753,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 
Финансијска средства потребна за 
реализацију ове Одлуке обезбијеђена 
су у буџету Министарства за унутра-
шње послове за 2007.годину на екон-
омском коду 821300–Набавка опреме. 
 

III 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за унутраш- 
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ње послове и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, свако у оквиру својих надл-
ежности.  
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у „Службеним новинама Бо-

санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-2085/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:5/03), Влада  Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 
за склапање Уговора 

 
I 

 

Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за унутрашње по-
слове Босанско-подрињског кантона 
Горажде да потпише Уговор о набав-
ци 2 ком. ВХФ репетитора са фирм-
ом „МИБО КОМУНИКАЦИЈЕ“ д.о.о. 
Сарајево. 
 

II 
 

Укупна вриједност Уговора је 
6.505,20 КМ са урачунатим ПДВ-ом.  



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
Финансијска средства потребна за 
реализацију ове Одлуке обезбијеђена 
су у буџету Министарства за унутра-
шње послове за 2007.годину на екон-
омском коду 821300 – Набавка опреме. 
 

III 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за унутраш-
ње послове и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, свако у оквиру својих над-
лежности.  
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-2086/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1163 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:5/03), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 
за склапање Уговора 

 

I 
 

Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за унутрашње  
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послове Босанско-подрињског канто-
на Горажде да потпише Уговор за 
набавку дигиталне централе са фир-
мом „DIGITAL LINE“ д.о.о. Сарајево. 
 

II 
 

Укупна вриједност Уговора је 
12.375,09 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 
Финансијска средства потребна за 
реализацију ове Одлуке обезбијеђена 
су у буџету Министарства за унутра-
шње послове за 2007.годину на екон-
омском коду 821300 –Набавка опреме. 
 

III 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за унутраш-
ње послове и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, свако у оквиру својих над-
лежности.  
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-2087/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1164 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 28. ред-

овној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број: 270/07 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Министар-
ству за привреду – Дирекција за цес-
те Босанско–подрињског кантона Го-
ражде да изврши плаћање рачуна 
број:270/07 од 31.08.2007.године, на 
износ од 9.800,00 КМ, испостављен 
од стране привредног друштва ЈКП 
«Прача» д.о.о. Прача по Уговору бр-
ој:04-14-1650/07 од 26.06.2007.године, 
а односи се на другу привремену си-
туацију одржавања и санације цесте 
са макадамским застором на релаци-
ји Брзача-Ораховице-Датељи-Прача. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства обезбиједити из бу-
џета Министарства за привреду – 
Дирекција за цесте Босанско–подри-
њског кантона Горажде, економски 
код 613700 – Издаци за текуће од-
ржавање. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2092/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  

01. октобар/листопад 2007. 
 
 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 28. ре-
довној сједници, одржаној дана 25.09. 
2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број: 192/07 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Министар-
ству за привреду – Дирекција за це-
сте Босанско–подрињског кантона Го-
ражде да изврши плаћање рачуна 
број: 192/07 од 17.09.2007.године, на 
износ од 26.764,00 КМ, испостављен 
од стране привредног друштва «Окац» 
д.о.о. Горажде по Уговору број: 03-14-
1358/07 од 26.06.2007.године, а одно-
си се на другу привремену ситуацију 
одржавања и санације регионалних 
и локалних цеста на подручју Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
са туцаничким коловозом. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства обезбиједити из бу-
џета Министарства за привреду – Ди-

рекција за цесте Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
613700 – Издаци за текуће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2091/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде, број: 
03-14-833/07 од 26.04.2007.године о ус-
вајању Програма утрошка средстава 
са критеријима расподјеле  – «Субве-
нције за пољопривреду», утврђених 
буџетом Министарства за привреду 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде за 2007. годину, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 28. редовној сједници, одржаној 
дана 25.09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за  плаћање рачуна број: 03-09-007 
по Уговору број: 04-24-1883-8/07  
од 31.07.2007.године о обављеној 
дијагностици на заразне болести 
животиња (музних грла) у сврху 

издавања млијечних картона 
 

Члан 1. 
  
 Даје се сагласност Министру 
за привреду Босанско–подрињског 
кантона Горажде да изврши плаћање  
по Уговору број: 04-24-1883-8/07 од 
31.07.2007.године у вриједности од 
1.414,50 КМ фирми «Ветеринарска ме-
дицина» д.о.о. Устиколина. 
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Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за финанси-
је и Министарство за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбиједити из буџета 
Министарства за привреду, са еконо-
мског кода 614414 – Субвенције за 
пољопривреду (дијагностичка исп-
итивања). 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2093/07     П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број: 5/03) и Одлуке Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде, број: 
03-14-833/07 од 26.04.2007.године о ус-
вајању Програма утрошка средстава 
са критеријима расподјеле «Субвен-
ције за пољопривреду» утврђених 
буџетом Министарства за привреду 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде за 2007.годину, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 28. редовној сједници, одржаној 
дана 25.09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу привредно-културна 

манифестација «Дани јабуке» Горажде 
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Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства Удружењу привре-
дно-културна манифестација «Дани 
јабуке» Горажде у износу од 10.200,00 
КМ, у сврху суфинансирања одржав-
ања културно-привредне манифест-
ације «Дани јабуке». 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1327310410343012 отвор-
ен код НЛБ Тузланска банка д.д. Ту-
зла, филијала Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из буџета Ми-
нистарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде, екон-
омски код 614414 - Субвенције за по-
љопривреду (новчане подршке по 
партиципацијама). 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2095/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и Одлуке Владе Босанско–по- 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 
дрињског кантона Горажде, број: 03-
14-833/07 од 26.04.2007.године о усва-
јању Програма утрошка средстава са 
критеријима расподјеле «Субвенције 
за пољопривреду» утврђених буџет-
ом Министарства за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде за 
2007.годину, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 28. 
редовној сједници, одржаној дана 25. 
09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за сузбијање заразних болести – 

америчка куга пчела 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства Јавном предузећу 
«Ветеринарска станица» д.о.о. Гора-
жде у износу од 6.000,00 КМ, у сврху 
сузбијања и дијагностике заразних 
болести – америчка куга пчела. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 101400000018010, отвор-
ен код Привредне банке Сарајево, 
филијала Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбиједити из буџета 
Министарства за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614414- Субвенције за 
пољопривреду (резервна средства). 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном  



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2096/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

1169 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде, број: 
03-14-833/07 од 26.04.2007.године о ус-
вајању Програма утрошка средстава 
са критеријима расподјеле «Субвен-
ције за пољопривреду» утврђених бу-
џетом Министарства за привреду Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за 2007.годину, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 
28. редовној сједници, одржаној дана 
25.09.2007.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
Пољопривредној  задрузи 

«МЕДИНА» Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства Пољопривредној за-
друзи «Медина» Горажде, у износу 
од 5.000,00 КМ, у сврху подршке Пр-
ограму «Мрежаста подњача, будућ-
ност пчеларства у Босанско–подрињ-
ском кантону». 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1020070000007634, отвор-
ен код УНИОН банке Сарајево, фи-
лијала Горажде. 
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Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбиједити из буџета Ми-
нистарства за привреду Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, економ-
ски код 614414 - Субвенције за пољ-
опривреду (подршка у сврху пољо-
привредних програма). 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2097/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

1170 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

друге привремене ситуације 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Министарс-
тву за привреду – Дирекција за цесте 
Босанско–подрињског кантона Гора- 
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жде да изврши плаћање друге прив-
ремене ситуације број:48/07 од 10.09. 
2007.године, на износ од 91.642,00 КМ, 
испостављен од стране привредног 
друштва «Гораждепутеви» д.д. Гора-
жде по Уговору број: 03-14-1359/07 
од 26.06.2007.године, а односи се на 
другу привремену ситуацију одржа-
вања и санације регионалних и ло-
калних цеста на подручју Босанско–
подрињског кантона Горажде са ас-
фалтним застором. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанс-
ије Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства обезбиједити из бу-
џета Министарства за привреду- Ди-
рекција за цесте Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
613700-Издаци за текуће одржавање. 

 
Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2098/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

1171 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 

Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности   

за плаћање рачуна број: 38-Н/07  
од 05.09.2007.године 

 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Министру 
за привреду Босанско–подрињског 
кантона Горажде да изврши плаћање 
рачуна број:38-Н/07 од 05.09.2007.го-

дине, у вриједности од 2.261,60 КМ по 
Уговору о пружању услуга надзора 
на извођењу радова на изградњи мо-
ста на ријеци Дрини у насељу Осан-
ица број:04-27-2252-7/06 од 21.09.2006. 
године, и анексу Уговора о пружању 
услуга надзора на извођењу радова 
на изградњи моста на ријеци Дрини 
у насељу Осаница број:04-27-2252-39/07 
од 17.05.2007.године, закљученим са 
привредним друштвом «MEDIKSON» 
д.о.о. Сарајево. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за финанс-
ије и Министарство за привреду Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбиједити из буџета Ми-
нистарства за привреду - Дирекција 
за цесте Босанско–подрињског кант-
она Горажде, економски код 613700-
1-Санација моста Осаница. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2099/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 



01. октобар/листопад 2007. 
 
 

1172 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28.редовн-
ој сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за овјеру и плаћање Окончане 
ситуације број: 909/07  
од 30.06.2007.године 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Премијеру 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде да изврши овјеру и плаћање Ок-
ончане ситуације број: 909/07 од 30. 
06.2007. године, у вриједности од 
214.481,57 КМ по Уговору о извођењу 
радова на изградњи моста на ријеци 
Дрини у насељу Осаница, број: 03-
14-1764/06 од 31.08.2007. године и ан-
екса Уговора број: 03-14-786/07 од 20. 
04.2007.године, закљученим са прив-
редним друштвом «ХИДРОГРАДЊА» 
д.д. Сарајево. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за финанси-
је и Министарство за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбиједити из буџета 
Министарства за привреду – Дирек-
ција за цесте Босанско–подрињског 
кантона Горажде, економски код 
613700-1-Санација моста Осаница. 
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Члан 3. 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2100/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1173 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и Одлуке Владе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, број: 03-
14-833/07 од 26.04.2007.године о усва-
јању Програма утрошка средстава са 
критеријима расподјеле «Субвенције 
за пољопривреду» утврђених буџет-
ом Министарства за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
за 2007. годину, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 
28. редовној сједници, одржаној дана 
25.09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди - 
подршка за прерађено свјеже 

кравље млијеко 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за привреду Бо-
санско–подрињског кантона Гораж-
де да исплати новчана средства за 
подстицај у пољопривреди – подрш-
ку за прерађено свјеже кравље млије- 
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ко регистрованом прерађивачу Мље-
кари «Милгор» д.о.о. Горажде за прв-
их шест мјесеци текуће 2007. године 
у износу од 3.988,10 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је 
табеларни приказ прерађених коли-
чина свјежег крављег млијека са ви-
сином обрачуна подстицаја за сваки 
мјесец појединачно. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбиједити из буџета 
Министарства за привреду са еконо-
мског кода 614414 - Субвенције за 
пољопривреду. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2101/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1174 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и Одлуке Владе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, број: 03-
14-833/07 од 26.04.2007.године о усва- 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 
јању Програма утрошка средстава са 
критеријима расподјеле «Субвенције 
за пољопривреду» утврђених буџет-
ом Министарства за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
за 2007.годину, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 
28. редовној сједници, одржаној дана 
25.09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
за подстицај у пољопривреди-
подршка за узгој приплодних 

јуница 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за привреду Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
да исплати новчана средства за под-
стицај у пољопривреди – подршка за 
узгој приплодних јуница у износу од 
1.950,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је 
табеларни приказ пољопривредних 
произвођача који су остварили право 
на подстицај са висином појединач-
ног износа. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбиједити из буџета 
Министарства за привреду са еконо-
мског кода 614414- Субвенције за 
пољопривреду. 



01. октобар/листопад 2007. 
 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2102/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

1175 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 

Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и Одлуке Владе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, број: 03-
14-833/07 од 26.04.2007.године о усвај-
ању Програма утрошка средстава са 
критеријима расподјеле «Субвенције 
за пољопривреду» утврђених буџет-
ом Министарства за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде за 
2007.годину, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 28. 
редовној сједници, одржаној дана 25. 
09.2007.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава 
 за подстицај у пољопривреди-
подршка за производњу меда 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за привреду Бос-
анско–подрињског кантона Горажде 
да исплати новчана средства за по-
дстицај у пољопривреди – подршка 
за производњу меда (у виду држања 
кошница пчела) у износу од 3.670,00 
КМ. 

Број 13 – страна 1139 
 

 
Члан 2. 

 
 Саставни дио ове Одлуке је 
табеларни приказ пољопривредних 
произвођача који су остварили право 
на подстицај са висином појединач-
ног износа. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из буџета Ми-
нистарства за привреду са економск-
ог кода 614414 - Субвенције за по-
љопривреду. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2103/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1176 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и Одлуке Владе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, број: 03-
14-833/07 од 26.04.2007.године о усва-
јању Програма утрошка средстава са 
критеријима расподјеле «Субвенције 
за пољопривреду» утврђених буџет-
ом Министарства за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде за 
2007.годину, Влада Босанско–подри- 
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њског кантона Горажде, на својој 28. 
редовној сједници, одржаној дана 25. 
09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди-

подршка за држање матичног стада 
крава (млијечна грла) 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се саглас-
ност Министарству за привреду Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
да исплати новчана средства за под-
стицај у пољопривреди – подршка за 
држање матичног стада крава (мли-
јечна грла) у износу од 1.150,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
 Саставни дио ове Одлуке је 
табеларни приказ пољопривредних 
произвођача који су остварили право 
на подстицај са висином појединач-
ног износа. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из буџета Ми-
нистарства за привреду са економск-
ог кода 614414 - Субвенције за пољо-
привреду. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се  

01. октобар/листопад 2007. 
 
 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2104/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

1177 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 28. ре-
довној сједници, одржаној дана 25.09. 
2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма о измјенама  
и допунама Програма утрошка 

средстава «Инвестиције 
 у водопривредне објекте» 

утврђених буџетом Босанско – 
подрињског кантона Горажде  

за 2007.годину 
 

I 
 

 Овом Одлуком усваја се Прог-
рам о измјенама и допунама Прог-
рама утрошка средстава «Инвестиц-
ије у водопривредне објекте» утврђе-
них буџетом Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2007.годину, бр-
ој:04-25-889-2/07 од 08.05.2007.године. 
 

II 
 

 Програм о измјенама и допу-
нама Програма из тачке I ове Одлуке 
саставни су дио Одлуке. 
 

III 
 

Одлука ступа на снагу даном  



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2105/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
       Г о р а ж д е 
 

1178 
   

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 

Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и Програма инвестиција у 
водопривредне објекте на подручју 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде за 2007.годину, број:04-25-889-2/07 
од 08.05.2007. године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 28. редовној сједници, одржаној 
дана 25.09.2007.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

за финансирање Пројекта 
изградње фекалног колектора на 

дионици између Моста Алије 
Изетбеговића и Моста жртава 

геноцида у Сребреници 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства Министарству за 
привреду Босанско–подрињског кан-
тона Горажде у износу од 150.000,00 

КМ из Програма «Инвестиције у вод-
опривредне објекте» број:04-25-889-2/07 
од 08.05.2007.године, на име финанс-
ирања Пројекта изградње фекалног 
колектора на дионици између Моста 
Алије Изетбеговића и Моста жртава 
геноцида у Сребреници. 
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Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за привреду 
и Министарство за финансије Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из буџета Ми-
нистарства за привреду Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, економ-
ски код 821613 – Инвестиције у во-
допривредне објекте. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2106/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

1179 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), а у складу са Програмом ут-
рошка средстава са економског кода 
614239 – Остали грантови појединци-
ма и Закона о извршењу буџета («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде», број:5/07), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 28. редовној сједни-
ци, одржаној дана 25.09.2007.године, 
д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

за финансирање једнократних 
помоћи демобилисаним борцима 
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Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од  10.400,00 КМ на име 
једнократних помоћи демобилисан-
им борцима. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одл-
уке намијењена су као једнократне по-
моћи демобилисаним борицима из 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде који се налазе у тешкој финанси-
јској ситуацији, а према списковима 
корисника који су саставни дио ове 
Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Одобрена средства обезбијед-
ити из буџета Министарства за бора-
чка питања Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614239 
– Остали грантови појединцима. 
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за борачка 
питања и Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 

 
Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2122/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

01. октобар/листопад 2007. 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и члана 9. Програма утрош-
ка средстава – «Издаци за категорије 
борачких популација» («Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона 
Горажде», број:2/05), Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 28. редовној сједници, одржаној 
дана 25.09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

на име суфинансирања дијела 
трошкова изградње спомен-

обиљежја - Хаир чесме погинулим 
борцима Мјесне заједнице 

Решетница 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 800,00 (осам стотина) 

КМ на име суфинансирања дијела тр-
ошкова изградње спомен-обиљежја – 
Хаир чесме погинулим борицма Мје-
сне заједнице Решетница. 
 Одобрена средства обезбијед-
ити из буџета Министарства за бора-
чка питања Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код  614232 
– Издаци за категорије борачких 
популација. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанс-
ије Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства уплатити на жиро- 



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
рачун 1011400000001617 (033-1901-008 
55-4), отворен код ПБС ДД филијала 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2121/07     П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), а у складу са чланом 34. За-
кона о допунским правима бранила-
ца и чланова њихових породица у 
Босанско–подрињском кантону Гор-
ажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
9/07), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 28. редовној 
сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 

 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
на име осигурања школских 

уџбеника за ученике средњих 
школа на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од  24.400,00 КМ на име ос-
игурања школских уџбеника за 244 
ученика (100,00 КМ по ученику) сре-
дњих школа на простору Босанско– 
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подрињског кантона Горажде, и то: 
 

1. ЈУ Мјештовита средња школа «Ен-
вер Поздеровић», за 106 ученика, 
износ..............................10.600,00 КМ 

2. ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде, 
за 44 ученика, износ ...  4.400,00 КМ 

3. ЈУ СТШ »Хасиб Хаџовић» Горажде, 
за 94 ученика, износ ...  9.400,00 КМ 

 

 Расподјела средстава је извр-
шена на основу Позива упућеног шк-
олама број:11-14-1562/07 од 21.08.2007. 
године, те захтјева упућених од стра-
не школа, а на основу анализе школ-
ских спискова ученика који припада-
ју социјалној категорији и категорији 
борачке популације. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства обезбиједити из бу-
џета Министарства за борачка пита-
ња, економски код 614232 – Издаци 
за категорије борачких популација. 
 

Члан 3. 
 

 Корисник средстава (школе) 
дужан је доставити Извјештај о реал-
изацији ове Одлуке надлежном мин-
истарству. 

 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-

санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2120/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и члана 9. Програма утрош-
ка средстава «Издаци за категорије 
борачких популација» («Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона 
Горажде», број:2/05), Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 28. редовној сједници, одржаној 
дана 25.09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

на име обиљежавања 27. септембра, 
Дана ослобођења Хреновице 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средст-
ава у износу од 1.000,00 КМ на име 
обиљежавања 27. септембра, Дана ос-
лобођења Хреновице. 
 Одобрена средства обезбијед-
ити из буџета Министарства за бора-
чка питања Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614232 
– Издаци за категорије борачких 
популација. 

 
Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства уплатити на жиро-
рачун Удружења демобилисаних бо-
раца Армије БиХ Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, број: 161030000 
4930021 отворен код Раифаизен бан-
ке Горажде. 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2119/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и Програма утрошка средст-
ава са економског кода 614232 – «Из-
даци за борачке популације» број: 
11-14-546-2/07, Влада Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, на својој 
28. редовној сједници, одржаној дана 
25.09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

за одржавање IV куп »Мујо Пештек 
Тито» у спортском риболову 

 
Члан 1. 

 

 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 2.000,00 КМ на име фи-
нансирања трошкова за одржавање 
IV купа »Мујо Пештек  Тито» у спор-
тском риболову, које ће се одржати 
09.09.2007.године на Садби код Гора-
жда. 
 

Члан 2. 
 
 Одобрена средства обезбијед-
ити из буџета Министарства за бо- 



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
рачка питања Босанско–подрињског 
кантона Горажде, економски код 614232 
– Издаци за категорије борачких 
популација. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства уплатити на жиро-
рачун Савеза за спорт и рекреацију 
инвалида Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, број: 1990490006144609 
отворен код АБС банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2118/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и Програма утрошка средст-
ава «Издаци за категорије борачких 
популација» и Закона о озвршењу               
буџета («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», бр 
ој:5/07), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09. 
2007. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: 1151/07 РРЦ «Фојница» 
Фојница 
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Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Министру 
за борачка питања да изврши плаћа-
ње рачуна број: 1151/07 у износу од 
5.040,00 КМ испостављеног од стране 
РРЦ «Фојница» Фојница. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је, а средстава обезбиједити из буџе-
та Министарства за борачка питања 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, економски код  614232 – Издаци 
за категорије борачких популација. 
 

Члан 3. 
  

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2117/07     П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

за плаћање рачуна бр. 65/07 
фирми „Гораждестан“ д.о.о. 

Горажде 
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I 
 

 Одобравају се новчана средст-
ва за плаћање рачуна бр. 65/07 у из-
носу од 6.112,07 КМ, фирми “Гораж-
дестан” д.о.о. Горажде за санацију 
просторија ЈУ ССШ “Џемал Биједић” 
за потребе Пољопривредне технич-
ке школе која је своје просторије у 
матичној школи ЈУ МСШ “Енвер Поз-
деровић” Горажде уступила за изво-
ђење дислоциране наставе Економс-
ког и Правног факултета Универзи-
тета у Сарајеву.  
 

II 
 

 За реализацију  ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства осигурати из буџе-
та Министарства за образовање, нау-
ку, културу и спорт, са  економског  
кода 613 700 - Издаци за текуће од-
ржавање. 
 Новчана средства уплатити 
на жирорачун фирме “Гораждест-
ан” д.о.о. Горажде број:10114000000 
27128, који је отворен код ПБС Фи-
лијала Горажде ИД број:4245008530006. 
 

III 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2115/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  

01. октобар/листопад 2007. 
 
 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“   
Витковићи за плаћање  

рачуна број: 120/07 
 

I 
 
 Одобравају се новчана средст-
ва ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак Диздар” 
Витковићи у износу од 3.500,00 КМ, 
на име плаћања Рачуна бр.120/07 Ја-
вном предузећу “Босанско-подрињс-
ке шуме” д.о.о. Горажде  за набавку 
огревног дрвета за потребе школе. 
 

II 
 
 За реализацију  ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанс-
ије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства осигурати из буџе-
та ОШ “Мехмедалија Мак Диздар” Ви-

тковићи, са економског кода 613 200 
– Издаци за енергију. 
 Новчана средства уплатити 
на жиро-рачун ЈП “Босанско-подр-
ињске шуме“ д.о.о. Горажде број: 16 
10300000300017, који је отворен код 
Раифаизен банке филијала Горажде. 
      

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2114/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1187 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

ЈУ МСШ „Енвер Поздеровић“ 
Горажде за плаћање рачуна  

бр. 01-073/07 Taniwels didakta д.о.о. 
Сарајево 

 
I 

 

 Одобравају се новчана средс-
тва ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Го-
ражде у износу од 2.987,01 КМ, на име 
плаћања Рачуна бр.01-073/07 Taniwels 
didakta д.о.о. Сарајево за набавку шк-
олског намјештаја. 
 

II 
 

 За реализацију  ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства осигурати из буџе-
та ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Гор-
ажде, економски код  821 300 –Набав-
ка опреме. 
  Средства уплатити на жиро- 
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рачун број: 1020500000046558  код 
УНИОН банке Сарајево ИД број: 
4200357220002.   
    

III 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2113/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1188 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године,  д о н о с и:  
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава ЈУ 
МСШ „Енвер Поздеровић“ Горажде за 

плаћање рачуна бр. 07-3ЦВ-000207  
фирми „Онипром“   д.о.о. Горажде 

 

I 
 

 Одобравају се новчана средст-
ва ЈУ МСШ „Енвер Поздеровић“ Гор-
ажде у износу од 1.974,62 КМ,  на име 
плаћања рачуна бр.07-3ЦВ-000207 фи-

рми „Онипром“ д.о.о. Горажде за на-
бавку и уградњу два клима-уређаја 
марке vivax cool. 
 

II 
 

 За реализацију  ове Одлуке за- 
дужује се Министарство за финанс-
ије Босанско-подрињског кантона Го- 
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ражде, а средства осигурати из буџе-
та ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић”  Гор-
ажде, економски код  821 300 – Наба-
вка опреме. 
 Новчана редства уплатити 
на жиро-рачун број:1610300004220078 
код Раифаизен банке филијала Го-
ражде,  ИД број: 245001280004. 
     

III 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона  Горажде”. 
  

Број:03–14-2128/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1189 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03), те Програма утрошка средс-
тава Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице са економског кода 614239 
за 2007.годину – Остали грантови по-
јединцима (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број:6/07), Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 28. ре-
довној сједници, одржаној дана 25.09. 
2007.године,  д о н о с и : 
 

 
О Д Л У К У 

о додјели једнократне новчане 
помоћи за лијечење Пињо Хамзе 

 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата средста- 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 

ва у износу од 400,00 КМ на име јед-
нократне новчане помоћи за лијече-
ње Пињо Хамзе. 
   

Члан 2. 
  

 Средства у износу 400,00 КМ 
из члана 1. ове Одлуке, исплатити на 
терет буџета Министарства за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице, економски код – 
614239 – Остали грантови појединц-
има, а у складу са Програмом утро-
шка средства одобрених Одлуком Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде број:03-14-360/07 од 09.04.2007. 
године.  

Средства уплатити на жиро-
рачун број:1610000000000011090066063-0 
отворен код Раифаизен банке Горажде. 

 
Члан 3. 

 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице и Министарство за фи-
нансије Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2127/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

1190 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03), Одлуке о стандардима и кр-
итеријима за расподјелу средстава за 
рад удружења која се финансирају-
суфинансирају из буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 
2007.годину (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број:6/07) и Програма утрошка сред-
става са економског кода 614239 за 
2007.годину – Остали грантови појед-
инцима (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 6/07), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

ЈУ “Дом за стара и изнемогла лица” 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се 

новчана средстава ЈУ “Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде у износу 
од 3.000,00 КМ на име обиљежавања 
јубилеја-десетогодишњице постојања 
и рада установе, те обиљежавања 1. 
октобра,  Међународног дана старих 
лица. 
   

Члан 2. 
  
 Одобрена новчана средства из 
члана 1. ове Одлуке исплатити на те-
рет буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице – економски код – 
614239 – Остали грантови појединц- 
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има, а у корист ЈУ “Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде, на жи-
ро-рачун број: 1011400000040417 код 
Привредне банке Сарајево – фили-
јала Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 За проведбу ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде. 

Члан 4. 
 
 ЈУ “Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде се обавезује да Мини-
старству за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде достави извјештај о утрошку од-
обрених средстава. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде”. 
 

Број:03–14-2126/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1191 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03) и Програма утрошка средст-
ава са економског кода 614411 за 
2007.годину – Субвенције јавним пре-
дузећима и установама («Службене 
новине Босанско–подрињског канто- 



Број 11 – страна 1150 
 
 
на Горажде», број:6/07), Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 28. редовној сједници, одржан-
ој  дана 25.09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

ЈУ “Дом за стара и изнемогла лица” 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се исплата новчан-

их средстава у износу од 20.000,00 КМ 
ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица» 
Горажде, у циљу побољшања рада 
установе. 
 

Члан 2. 
 

 Одобрена новчана средства из 
члана 1. ове Одлуке исплатити на те-
рет буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице – економски код – 
614411 – Субвенције јавним преду-
зећима и установа, а у корист ЈУ 
“Дом за стара и изнемогла лица” 
Горажде, на жирорачун број: 101140 
0000040417 код Привредне банке 
Сарајево – филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 За проведбу ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде. 
 

Члан 4. 
 

 ЈУ “Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде се обавезује да Мини-
старству за социјалну политику, зд- 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 

равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде достави извјештај о утрошку од-
обрених средстава. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2125/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1192 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, 
број:5/03), те Одлуке о усвајању Про-
грама утрошка средстава Министар-
ства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице са ек-
ономског кода 615220 – Капитални 
грант, број:03-14-703/07 од 09.04.2007. 
године,  Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године,  д о н о с и : 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

по основу суфинансирања 
додатних радова на амбулантама 

породичне  медицине 
Дома здравља Горажде 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се исплата новча-

них средстава у износу 7.663,43 КМ 
на име суфинансирања додатних ра- 



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
дова на амбулантама породичне мед-
ицине Дома здравља Горажде. 
 

Члан 2. 
   
 Средства у износу 7.663,43 КМ 
исплатити на терет буџета Министа-
рства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 615220 - Капитални 

грант, а у корист: Федерално минис-
тарство здравства, рачун код УПИ 
банке: 154 001 11006614 92, позив на 
број (матични број): 581521, врста пр-
ихода: 722 631, буџетска организаци-
ја: 2001001, општина 077. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице и Министарство за фи-
нансије Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2124/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1193 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде»,бр-
ој:5/03) и Програма утрошка финан- 
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сијских средстава из буџета Минис-
тарства за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице, 
економски код 614233 – Помоћ за 
реконструкцију и повратак и издаци 
за алтернативни смјештај за 2007. го-
дину («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
6/07), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 28. редовној 
сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчане помоћи 

повратничкој групи у село 
Чаушевиће – Ново Горажде 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 1.600,00 КМ Чаушевић 
Мустафи, представнику повратнич-
ке групе у Чаушевиће – Ново Гораж-
де, за суфинансирање трошкова обн-
ове и реконструкције инфраструкту-
ре у мјесту повратка. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице и Министарство за фи-
нансије, а средства дозначити из бу-
џета Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице, економски код 614233 – По-
моћ за реконструкцију и повратак 
и издаци за алтернативни смјештај. 
 Средства дозначити на жи-
ро-рачун Регионалног одбора за по-
вратак у Југоисточну БиХ број: 1610 
300004210087 код Раифаизен банке 
Горажде. 
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Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2138/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1194 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 

Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о висини потребних прихода 

за задовољење стамбених потреба 
 
I 

 
 Овом Одлуком утврђује се ви-
сина прихода које треба да остварује 
породица мјесечно да сама за себе 
обезбиједи смјештај и то како слиједи: 
 

- Породица са 4 члана  
  приход од              660,00 КМ 
- Породица са 3 члана 
  приход од              545,00 КМ 
- Породица са 2 члана 
  приход од              430,00 КМ 
- Породица са 1 чланом 
  приход од                          315,00 КМ 
 
 За сваког наредног члана, из-
нос се увећама за 115,00 КМ. 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 

II 
 

 Висину прихода које оствару-
ју чланови породичног домаћиства 
утврђује надлежни општински орган 
по службеној дужности. 
 

III 
 

 Ова Одлука ће се усклађивати 
сваких 3 (три) мјесеца, зависно од ви-
сине потрошачке корпе за четвороч-
лану породицу на подручју Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде. 

 
IV 

 

 Ова Одлука важи за четврти 
квартал ове године, односно за мјесе-
це октобар, новембар и децембар 
2007.године. 
 

V 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеним новина-
ма Босанско–подрињског кантона Го-
ражде“, а примјењиваће се од 01. окт-
обра 2007. године. 
 

Број:03–14-2137/07     П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1195 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и члана 34. Закона о изврше-
њу буџета («Службене новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/07), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28. редов- 
ној сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 



01. октобар/листопад 2007. 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању плаћања 

рачуна број: 19/2007 
ДОО «ПЕШТЕК ПРОМЕТ» 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобрава се пл-
аћање рачуна број:19/2007 од дана 13. 
09.2007.године у износу од 14.889,00 КМ 
за изведене радове на изради нове и 
испитивању постојеће громобранске 
инсталације у насељу Витковићи. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Од-
луке исплатиће се из буџета Минис-
тарства за урбанизам, просторно ур-
еђење и заштиту околине, са економ-
ског кода 821200 –Набавка грађевина. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за урбаниз-
ам, просторно уређење и заштиту ок-
олине, а за финансијску реализацију 
задужује се Министарство за финан-
сије. 

 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у «Службеним новина-
ма Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а примјењиваће се од 01. окт-
обра 2007.године. 
 

Број:03–14-2136/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1196 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона, на својој 28. редовној сје-
дници, одржаној дана 25.09.2007.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку информатичке, 
телекомуникацијске и 

навигацијске опреме и набавку 
канцеларијског намјештаја 

Кантоналној управи цивилне 
заштите Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Кантонал-
ној управи цивилне заштите Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, за 
набавку информатичке, телекомуни-
кацијске и навигацијске опреме и на-
бавку канцеларијског намјештаја. 
 

Члан 2. 
 

 Набавку информатичке, теле-
комуникацијске и навигацијске опр-
еме и набавку канцеларијског намје-
штаја извршити у складу са Законом 
о јавним набавкама Босне и Херцего-
вине, а средства обезбиједити из буџ-
ета Кантоналне управе цивилне заш-
тите Босанско–подрињског кантона 
Горажде, са економског кода 821300 - 
Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огла-
сној табли Кантона, а накнадно ће да  
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се објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-2135/07              П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године          Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1197 
На основу члана 24. Закона о Вл-

ади Босанско–подрињског кантона Гора-
жде (“Службене новине Босанско–подр-
ињског кантона Горажде”,број:5/03), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, на својој 28.редовној сједници, одр-
жаној дана 25.09.2007. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава из 
уџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2007.годину Кантоналном 

заводу здравственог осигурања 
 

Члан 1. 
 

 Из Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2007.годину («Служ-
бене новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде»број:5/07), одобрава се изд-
вајање средстава Кантоналном заводу 
здрав ственог осигурања у износу од 
45.000,00 КМ на име обавеза Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за мј-
есец август 2007.године, у складу са пот-
писаним Споразумом о динамици испу-
њења одредаба Колективног уговора о 
правима и обавезама послодаваца и за-
посленика у области здравства. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлуке 
же бити исплаћена из Буџета Владе Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, са 
позиције«Текућа буџетска средства» (не-
достајућа средства на позицији 614300-
Грантови непрофитним организација-
ма). 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду- 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 
жује се Министарство за финансије Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном обј-
ављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Бос-анско–подр-
ињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2094/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1198 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28.редовн-
ој сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одабиру најповољнијег понуђача 

за пружање услуга превоза ученика на 
подручју Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

  За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга превоза ученика ко-
ји похађају школу на подручју Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
бирају се: 
 

- За ЛОТ 1 –АТП „Центропревоз“  
                                             Горажде и  
- За ЛОТ 2 – „ДАМИР ТУРС“ д.о.о.  
                                             Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 По правоснажности ове Одлу-
ке са одабраним понуђачима закљу- 



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
чиће се уговори, а према прихваћен-
ој понуди. 

 
Члан 3. 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2131/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

1199 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 

Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28.редовн-
ој сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Исламској заједници  
у Босни и Херцеговини 

- Уред Муфтије горажданског - 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средстава у износу од 8.000,00 
КМ Исламској заједници у Босни и 
Херцеговини – Уред Муфтије гораж-
данског, за реализацију рамазанских 
и бајрамских активности. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси- 
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је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства обезбиједити из бу-
џета Владе Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код  614300 
– Грантови непрофитним органи-
зацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун Муфтијства горажданског бр-

ој: 1011400000082612 код Привредне 
банке Сарајево, филијала Горажде, 
са назнаком за рамазанске активно-
сти 2007.године. 

 
Члан 3. 

  
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2132/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

1200 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 28.редовн-
ој сједници, одржаној дана 25.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

«Млин» Устиколина 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 10.000,00 
КМ «Млин» Устиколина, за трошко-
ве превоза 500 тона пшенице која је  
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купљена од Федералне дирекције ро-
бних резерви, а у циљу спречавања 
поремећаја цијена хљеба и осигура-
ња стабилности снабдијевања стано-
вништва. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је, а средства обезбиједити из буџета 
Владе Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 531100 – Те-
кућа буџетска резерва. 
 Средства уплатити на тран-
сакцијски рачун 1327310410014376 от-

ворен код НЛБ Тузланска банка, фи-

лијала Горажде. 
 

Члан 3. 
  

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2140/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

1201 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 

Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 29.редовн-
ој сједници, одржаној дана 29.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању  амандмана на 
Одлуку о измјенама и допунама 

буџета Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2007.годину 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђују се ам-
андмани на Одлуку о измјенама и 
допунама буџета Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде за 2007.годину, 
како слиједи: 
 

Амандман I 
 
 У члану 1. мијења се ставке и 
исте гласе: 
 

ПРИХОДИ.................. ............. 41.985.957 
РАСХОДИ............................... 41.985.957 
 

Амандман II 
 
 У члану 2. у табели која се зо-
ве Приходи и примици врше се из-
мјене на сљедећи начин: 
 

 Економски код  730000 – Теку-

ће потпоре (грантови) повећава се 
на 12.500.000, односно економски код  
732112 –1 – Примљени гранотви од 
Федерације повећава се на 3.900.000. 
 

Амандман III 
  
 У члану 3. у табели Расходи и 
издаци по буџетским корисницима 
врше се сљедеће измјене: 
  

ВЛАДА КАНТОНА: 
 
 Економски код  6141161 – Гра-

нт Општини Горажде повећава се 
износ са 460.000 КМ на износ од  
761.000 КМ 
 Економски код  6141162 – Гра-

нт Општини Фоча-Устиколина по-
већва се износ са 700.000 КМ на из-
нос од 1.010.000 КМ. 
 Економски код  6141163 – Гра-

нт Општини Пале-Прача повећава  



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
се износ са 724.000 КМ  на износ од  
1.039.000 КМ. 
 Економски код  611200 – Нак-

нада трошкова запослених повећава 
се износ са 10.000 КМ на износ од 
40.000 КМ. 
 Економски код  614300 – Гран-
тови непрофитним организацијама 
повећава се износ са 120.000 КМ на 
износ од 170.000 КМ. 
  

МИНИСТАРСТВО ЗА 
УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ 

 

Отвара се нови економски код  
821600 – Реконструкција и инвести-
ционо одржавање са средствима у 
износу од 200.000 КМ. 
 
   МИНИСТАРСТВО ЗА ПРИВРЕДУ 
 

Економски код  614300 – Гран-
тови непрофитним организацијама 
повећава се износ са 50.000 КМ на 
износ од  64.000 КМ. 

Економски код  614411 – Суб-

венције јавним предузећима повећ-
ава се износ са 200.000 КМ на износ 
од  298.500 КМ. 

Економски код  614413 – Под-
стицај индустријској производњи 
повећава се износ са 300.000 КМ на 
износ од  366.000 КМ. 

Економски код  821613 – Инв-
естиције у водопривредне објекте 
повећава се износ са 300.000 КМ на 
износ од  333.500 КМ. 
 

МИНИСТАРСТВО ЗА СОЦ-
ИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ЗДРАВСТ-
ВО, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГ-
ЛИЦЕ 
 

Економски код  614233 – Изда-

ци за расељена лица (помоћ за рек- 
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онструкцију и алтернативни смјеш-
тај) повећава се износ са  600.000 КМ 
на износ од  731.000 КМ. 

Економски код  615220 – Кап-
итални грантови непрофитним ор-
ганизацијама повећава се износ са 
500.000 КМ на износ од  631.000 КМ. 
 

МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРА-
ЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И 
СПОРТ 
 

Економски код 614129 – Оста-
ли трансфери – информисање пов-
ећава се износ са 270.000 КМ на из-
нос од  370.000 КМ. 

Економски код  613900 – Уго-
ворене услуге и друге посебне услу-
ге повећава се износ са 124.000 на из-
нос од  174.000 КМ. 

Економски код  613500 – Изда-

ци за услуге превоза и горива пове-
ћава се износ са 15.000 КМ на износ 
од  45.000 КМ. 

Економски код 614121 – Тран-

сфер за културу повећава се износ са 
83.874 КМ на износ  од 103.874 КМ. 

Економски код  614122 – Тра-
нсфер за спорт повећава се износ са 
280.000 КМ на износ од  300.000 КМ. 

 
МИНИСТАРСТВО ЗА БОРА-

ЧКА  ПИТАЊА 
 

Економски код 614232 – Изда-
ци за категорије борачких попула-
ција повећава се износ са 600.000  КМ 
на износ од 1.200.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се  
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објави у “Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2150/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1202 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 29.редовн-
ој сједници, одржаној дана 29.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног 
путовања у иностранство 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се 
службено путовање Премијеру Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, Са-
лему Халиловићу, у Италију -  Регија 
Фриули Венеција Гиулија  у периоду 
од 07.11. до 11.11.2007.године, због од-
ржавања Скупштине Европских рег-
иона. 
 На службено путовање као пр-
еводилац за италијански језик путо-
ваће Азра Хошо, која има право на 
трошкове смјештаја, исхране и днев-
ница. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а средства обезбиједити из бу-
џета Владе Босанско–подрињског ка- 
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нтона Горажде, економски код 613100 
– Путни трошкови.  
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–49-2157/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03) и члана 4. Уредбе Владе Бос-
анско–подрињског кантона Горажде 
о накнадама и другим материјалним 
правима која немају карактер плате 
(«Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде», број: 8/05), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 29. редновној сјед-
ници, одржаној дана 29.09.2007.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату 

и накнаде за топли оброк за мјесец  
септембар 2007.године 

 
Члан 1. 

 

 Утврђује се основица за плату 
запослених лица у кантоналним орг-
анима управе, кантоналним установ-
ама и другим правним лицима која 
се финансирају из буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде за мје- 
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сец септембар 2007.године, у износу 
од 360,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
 Запосленим лицима из члана 
1. ове Одлуке утврђује се накнада за 
исхрану у току рада (топли оброк) за 
мјесец септембар 2007.године у изно-
су од 8,00 КМ по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Бос-
наско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2155/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.09.2007.године  Салем Халиловић,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 Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 29.редовн-
ој сједници, одржаној дана 29.09.2007. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати плате за мјесец 

септембар 2007.године 
 

Члан 1. 
 

 Исплату плата за мјесец сеп-
тембар почевши од 01.09.2007.године 
вршити у складу са Уредбом о утвр-
ђивању платних разреда и коефици-
јената за плате руководећих и остал- 

Број 13 – страна 1159 
 
 

их државних службеника у кантона-
лним органима државне службе, Ур-
едбе о утврђивању платних разреда 
и коефицијената за плате намјеште-
ника у кантоналним органима држ-
авне службе и Уредбе о платама и 
накнадама полицијских службеника 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
11/07), те Инструкција о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
запосленика у основним и средњим 
школама Босанско-подрињског кант-
она Горажде и Инструкција за утвр-
ђивање плате и коефицијената за за-
посленике Центра за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде. 
 

Члан 2. 
 

 За исплату плате потребно је 
донијети појединачна рјешења за 
сваког успосленика и иста доставити 
Министарству за финансије Бос-
анско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2156/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.09.2007.године  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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           На основу члана 13. став 2. Ур-
едбе о организовању и начину врше-
ња архивских послова у органима 
управе и службама за управу Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде («Сл-

ужбене новине Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде», број:3/04), Ми-
нистар за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за попис 
безвриједне регистратурне грађе 

 

I 
 

          Овим Рјешењем именује се Ко-
мисија за попис безвриједне регист-
ратурне грађе у сљедећем саставу: 
 

1. АЛМА ШАБАНИЈА, предсједник   
                                               Комисије 
2. ЕМИНА БАШИЋ, члан 
3. АСИМ ПЛАКАЛО, члан. 
 

II 
 

          Задатак Комисије из члана 1. 
овог Рјешења је да у року од 60 дана 
од дана доношења Рјешења изврши 
попис безвриједне регистратурне гр-
ађе у складу са Уредбом о организо-
вању и начину вршења архивских 
послова у органима управе и служб-
ама за управу Босанско-подрињског 
кантона Горажде («Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде», број:3/04) и Листом категорија ре-
гистратурне грађе са роковима чувања. 
 

III 
 

         Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:05-05-1546/07       М И Н И С Т А Р 
25.09.2007.године     Радмила Јанковић,с.р. 

    Г о р а ж д е 
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На основу члана 56. Закона о 
организацији органа  управе у Феде-
рацији БиХ Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде («Службене новине Ф 
БиХ“ број: 35/05) и члана 17. Закона 
о допунским правима бранилаца и 
чланова њихових породица у Боса-
нско-подрињском кантону Горажде 
(«Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде» број: 9/07), 
Министар за борачка питања Боса-
нско-подрињског кантона Горажде  
д о н о с и:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о начину остваривања права 
по основу преостале радне 

способности 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о начину оства-
ривања права по основу преостале 
радне способности (у даљем тексту: 
Правилник) утврђују се услови и по-
ступак остваривања права по основу 
преостале радне способности у скла-
ду са чланом 17. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица у Босанско-подрињс-
ком кантону Горажде («Службене 
новине Босанско–подрињског канто-
на Горажде» број: 9/07).   
 

Члан 2. 
 

 Незапослени војни инвалиди, 
који су задобили рану, повреду, озљ-
еду или болест по основу које им је 
признат статус војног инвалида, као  
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и незапослени демобилисани брани-
оци код којих је усљед болести или 
повреде, дошло до тежег оштећења 
организма на основу преостале рад-
не способности имају право на про-
фесионалну рехабилитацију, укључ-
ујући и школовање за обављање пос-
лова за које се тражи виша стручна 
спрема од оне коју војни инвалиди и 
/или демобилисани борци имају. 
 

Члан 3. 
 

Под појмом професионалне ре-

хабилитације подразумијева се оспо-
собљавање за вршење ранијег зани-
мања, стручно оспособљавање за вр-
шење одређеног занимања и струч-
но усавршавање.   
 
II   УСЛОВИ  ЗА  
      ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

 
Члан 4. 

 

Професионална рехабилита-
ција проводи се на начин и под усло-
вима који су предвиђени за рехаби-
литацију по прописима о пензијском 
и инвалидском осигурању ако овим 
Правилником није друкчије пропи-
сано, с тим што се рехабилитација мо-
же вршити и редовним школовањем 
у школама средњег образовања, али 
најдаље до стицања  V степена стру-
чне спреме.   
 

Члан 5. 
 

Војни инвалиди и демобили-
сани браниоци имају право на про-
фесионалну рехабилитацију ако пр-
ема општем образовању, годинама 
живота, здравственом стању и друг-
им околностима имају услове за ус- 
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пјешну рехабилитацију и ако нису у 
радном односу.   
 

Члан 6. 
 

Војни инвалиди и демобили-
сани браниоци имају право на дош-
коловање за обављање послова за ко-
је се тражи виша стручна спрема од 
оне коју војни инвалид и демобили-
сани браниоц има, ако према општ-
ем образовању, годинама живота, зд-
равственом стању и другим околно-
стима има услове за школовање.  
  

Члан 7. 
 

Војни инвалид и демобилиса-
ни бранилац има право да настави 
започету професионалну рехабили-
тацију ако је до спријечености дошло 
усљед болести или других оправда-
них разлога, уколико спријеченост ни-
је трајала дуже од 6 (шест) мјесеци.   

У случају из претходног става, 
трајање професионалне рехабилита-
ције може се продужити највише за 
онолико времена колико је трајала 
спријеченост.   

Војни инвалид и демобилиса-
ни бранилац који усљед болести или 
других оправданих разлога није зав-
ршио професионалну рехабилитаци-
ју на коју је упућен може бити поно-
во упућен на исту професионалну 
рехабилитацију.   
 
III   ПОСТУПАК  
       ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
 

Члан 8. 
 

Ратни војни инвалиди и демо-
билисани браниоци захтјев за проф-
есионалну рехабилитацију подносе  
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надлежној општинској служби за бо-
рачко-инвалидску заштиту гдје је во-
јни инвалид остварио право на лич-
ну инвалиднину.   
  

Уз захтјев се доставља сљедећа 
документација: 

 

1. Доказ да подносилац захтјева при-
пада  борачкој популацији; 

2. Доказ да је подносилац на евиден-
цији незапослених лица код Слу-
жбе за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде; 

3. Доказ о претходном запослењу за 
које се тражи рехабилитација; 

4. Писмена изјава подносиоца захтје-
ва  да ће прихватити запослење на 
пословима за које се оспособљава; 

5. Вријеме за које ће  подносилац за-
хтјева бити запослен од најмање 
једне године дана (Уговор или др-
уга гаранција послодавца); 

6. Доказ о школској спреми коју  има 
подносилац захтјева;  

7. Предуговор са установом, органи-
зацијом, односно правним лицем 
које ће вршити професионалну ре-
хабилитацију уз исказане трошкове. 

 

Члан 9. 
 

По пријему захтјева, општинс-
ка служба за борачко-инвалидску за-
штиту је дужна исти одмах упутити 
надлежној љекарској комисији за оцј-
ењивање радне способности да извр-
ши оцјену радне способности подно-
сиоца захтјева.   

Оцјену радне способности на-
длежна комисија врши у складу са 
прописима из области пензијско-ин-
валидског осигурања.   
 

Члан 10. 
 

 Право на професионалну ре- 
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хабилитацију, по захтјеву војног инв-
алида или демобилисаног браниоца, 
утврђује се на основу налаза, оцјене 
и мишљења комисије стручне уста-
нове за оцјењивање радне способнос-
ти, у складу са прописима из области 
пензијско-инвалидског осигурања. 
 Комисија из претходног става 
дужна је у року од 30 дана од дана 
пријема захтјева извршити оцјену 
радне способности и о томе у даљем 
року од 8 дана писмено извијестити 
војног инвалида или демобилисаног 
браниоца и општинску службу за уп-
раву надлежну за борачко-инвалидс-
ку заштиту (у даљем тексту: општин-
ска служба) у чијој се службеној еви-
денцији води војни инвалид и демо-
билисани бранилац. 
 

Члан 11. 
 

 Општинска служба је дужна 
доставити Министарству приједлог о 
упућивању војног инвалида и демо-
билисаног браниоца на професиона-
лну рехабилитацију најкасније у ро-
ку од 8 дана од дана стицања права 
на професионалну рехабилитацију. 
 

Члан 12. 
 

Након признавања права и 
уколико су испуњени сви други зак-
онски предуслови, Министарство по-
тписује уговор са правним лицем за 
вршење рехабилитације и  послодав-
цем који прима корисника права у 
радни однос.  
 

Члан 13. 
 

 Кантонални органи управе и 
кантоналне управне установе, општ-
ине са подручја Кантона (у даљем те- 
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ксту: општина), као и сва правна ли-
ца чији је оснивач Кантон или општ-
ина, односно која се финансирају из 
буџета са учешћем од  најмање 25%, 
дужни су примити на професионал-
ну рехабилитацију инвалида или де-
мобилисаног браниоца којег упути 
Министарство на приједлог општин-
ске службе. 
 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
      ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

Измјене и допуне овог Прави-
лника врше се на начин и по посту-
пку за његово доношење. 
 

Члан 15. 
 

Тумачење одредби овог Прав-
илника даје Министар за борачка 
питања. 
 

Члан 16. 
 

Ради вођења мјесечне, однос-
но годишње евиденције о предмети-
ма професионалне рехабилитације, 
Министарство за борачка питања ће 
 формирати посебну евиденцију.   
 

Члан 17. 
 

Овај Правилник ступа на сна-
гу даном доношења, а накнадно ће 
да се објави у „Службеним новинама 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде“.   
 

Број:11-41-1866/07      М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године       Адмир Поздеровић,с.р. 

    Г о р а ж д е 
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На основу члана 56. Закона о 
организацији  органа управе у Феде-
рацији БиХ («Службене новине Фе-
дерације БиХ„ број: 35/05), а у скла-
ду са чланом 21. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 9/07), Министар за борачка 
питања Босанско-подрињског канто-
на Горажде  д о н о с и:  

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о начину остваривања права  на 

професионалну реквалификацију 
демобилисаних бораца, 
 ратних војних инвалида   

и чланова  породица шехида 
 и погинулих бораца 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Правилником о начину оства-

ривања права на професионалну пр-
еквалификацију (у даљем тексту: Пра-
вилник) утврђују се услови и посту-
пак остваривања права на професио-
налну преквалификацију у складу са 
чланом 21. Закона о допунским пра-
вима бранилаца и чланова њихових 
породица у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде («Службене новине 
Босанско–подрињског Кантона Гора-
жде» број: 9/07).   

 
Члан 2. 

 

 Незапослени демобилисани 
борци, војни инвалиди и чланови по-
родица шехида и погинулих бораца  
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(у даљем тексту лица из члана 2. Пр-
авилника) имају право на професио-
налну преквалификацију, укључују-
ћи и школовање за обављање посло-
ва за које се тражи виша стручна спр-
ема од оне коју имају лица из овог 
члана. 

 
Члан 3. 

 

Под појмом професионалне 
преквалификације подразумијева се 
оспособљавање за вршење другог од-
говарајућег занимања, школовање, 
дошколовавање, квалификација и до-
квалификација, те стручно усаврша-
вање под којим се подразумијевају 
различити курсеви, семинари, прак-
са и сл.  

 
II   УСЛОВИ  ЗА  
      ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

 
Члан 4. 

 

Професионална преквалифи-
кација проводи се на начин и под ус-
ловима који су предвиђени по про-
писима  образовања, ако овим Прав-
илником није другачије прописано, 
с тим што се школовање, дошколова-
вање, квалификација и доквалифик-
ација могу вршити редовним школо-
вањем у школама средњег образова-
ња, установама и организацијама, ре-
гистрованим за ову дјелатност  најда-
ље до стицања петог степена стручне 
спреме, док се стручно усавршавање 
може проводити са свим правним 
субјектима регистрованим за одре-
ђену врсту дјелатности. 

На захтјев Министарства за бо-
рачка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде, кантонални орга-
ни управе и кантоналне управне уст- 
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анове, општине са подручја Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, као 
и сва правна лица чији је оснивач Бо-
санско-подрињски кантон Горажде 
или општина, односно која се фина-
нсирају из буџета са учешћем од нај-
мање 25%, дужна су примити на про-
фесионалну  преквалификацију, шк-
оловање и дошколовавање  лица из 
члана 2. Правилника. која упути Ми-
нистарство.    

 
Члан 5. 

 

Лица из члана 2. Правилника 
имају право на професионалну пре-
квалификацију ако према општем об-
разовању, годинама живота, здравст-
веном стању и другим околностима 
имају услове за успјешну преквали-
фикацију и ако нису у радном односу.   

 
Члан 6. 

 

Лица из члана 2. имају право 
на школовање за обављање послова 
за које се тражи виша стручна спре-
ма од оне коју имају, ако према опш-
тем образовању, годинама живота, 
здравственом стању и другим околн-
остима имају услове за школовање, а 
највише до стицања петог степена 
стручне спреме.  
 

Члан 7. 
 

Лица из члана 2. имају право 
да наставе започету професионалну  
преквалификацију, ако је до сприје-
чености дошло усљед болести или 
других оправданих разлога, уколико 
спријеченост није трајала дуже од 6 
(шест) мјесеци.   

У случају из претходног става, 
трајање професионалне преквалиф- 
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икације може се продужити највише 
за онолико времена колико је трајала 
спријеченост.   

Лица из члана 2. која усљед 
болести или других оправданих раз-
лога нису завршила професионалну  
преквалификацију на коју су упуће-
на могу бити поново упућена на ис-
ту професионалну  преквалификацију.   

 
Члан 8. 

 
Лица из члана 2. која су већ  

преквалификована, односно дошко-
лована, имају право да се путем нове 
професионалне преквалификације 
или дошколовавања оспособљавају 
за вршење занимања за која је пот-
ребна стручна спрема истог степена 
за коју су се оспособили претходном  
преквалификацијом или дошколова-
вањем, након истека двије године од 
дана стицања претходне спреме.   
 
III   ПОСТУПАК  СТВАРИВАЊА  
        ПРАВА 

 
Члан 9. 

 
Лица из члана 2. захтјев за пр-

офесионалну преквалификацију (шко-

ловање, дошколовавање, квалифика-
ција и доквалификација), подносе на-
длежној општинској служби за бора-
чко-инвалидску заштиту.  

Уз захтјев се доставља сљедећа 
документација:  

 

1. Доказ да подносилац захтјева при-
пада  борачкој популацији; 

2. Доказ о пословној способности; 
3. Доказ да је подносилац на евиден-

цији незапослених лица код Слу-
жбе за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде; 
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4. Писмена изјава подносиоца захтје-
ва  да ће прихватити запослење на 
пословима на којима се оспособљ-
ава; 

5. Вријеме за које ће  подносилац за-
хтјева бити запослен од најмање 
једне године дана (Уговор или др-
уга гаранција послодавца); 

6. Доказ о школској спреми коју  има 
подносилац захтјева;  

7. Предуговор са установом, органи-
зацијом, односно правним лицем 
које ће вршити стручну преквали-
фикацију уз исказане трошкове 
преквалификације и доказом о ре-
гистрацији за обављање дјелатности. 

 

Члан 10. 
 

По пријему захтјева из члана 
10. овог Правилника, општинска слу-
жба за борачко-инвалидску заштиту 
је дужна у року од 30 дана  донијети 
Рјешење о праву на преквалификацију. 

 

Члан 11. 
 

Након признавања права и ук-
олико су испуњени сви други закон-
ски предуслови, Министарство потп-
исује уговор са правним лицем за вр-
шење преквалификације и послода-
вцем који прима корисника права у 
радни однос.  

 

Члан 12. 
 

Општинска служба за борач-
ко-инвалидску заштиту дужна је уп-
утити приједлог лица из члана 2. Пр-
авилника, а који испуњавају увјете 
по овом Правилнику за професиона-
лну преквалификацију, школовање 
и дошколовавање Министарству за 
борачка питања Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде.   
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Члан 13. 

 
У другом степену - поступак 

по жалби, рјешава Министарство за 
борачка питања  Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде.   

 
Члан  14. 

 
Стручно усавршавање (курсе-

ви, семинари, пракса и сл.) проводи-
ће се по посебним програмима и кр-
итеријима које ће сачинити Минист-
арство. 

 
IV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
        ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

 

Измјене и допуне овог Прави-
лника врше се на начин и по посту-
пку за његово доношење. 

 
Члан 16. 

 

Тумачење одредби овог Прав-
илника даје Министар за борачка 
питања. 

 
Члан 17. 

 

Ради вођења мјесечне, однос-
но годишње евиденције о предмети-
ма професионалне  преквалификац-
ије, школовања и дошколовавања  
Министарства за борачка питања ће 
формирати посебну евиденцију, а по 
потреби подносити извјештај Влади 
и Скупштини Босанско–подрињског 
кантона Горажде.   

 

Члан 18. 
 

Овај Правилник ступа на сна-
гу даном доношења, а накнадно ће  
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да се објави у “Службеним новинама 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде”.   
 

Број:11-41-1867/07     М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године      Адмир Поздеровић,с.р.  

   Г о р а ж д е 
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  На основу члана 56. Закона о 
организацији управе у Федерацији 
БиХ («Службене новине ФБиХ» бр-
ој:35/05) и члана 38. Закона о допун-
ским правима бораца и чланова њи-
хових породица у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде («Службене 
новине Босанско–подрињског канто-
на Горажде» број: 9/07), Министар за 
борачка питања Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о поступку, условима и 

критеријима за одобравање 
једнократне бесповратне помоћи 
за рјешавање стамбених потреба 

бораца и чланова њихових 
породица Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Правилником о поступку, ус-

ловима и критеријима за додјелу је-
днократне бесповратне помоћи за рј-
ешавање стамбених потреба бораца 
и чланова њихових породица Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: Правилник) регули-
шу се  услови, критерији и поступак 
додјеле новчаних средстава за рјеша-
вање стамбених потреба ратних вој- 



01. октобар/листопад 2007. 
 
 
них инвалида, породица шехида и 
погинулих бораца, демобилисаних 
бораца и добитника ратних призна-
ња и одликовања са подручја Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: припадници борач-
ке популације) кроз додјелу једнокр-
атне бесповратне помоћи и одређују   
органи који ће вршити надзор над 
утрошком средстава за ове намјене 
као и друга значајна питања.  

Одредбе овог Правилника се 
примјењују и на лица из става 1. овог 
члана, која немају пребивалиште, од-
носно боравиште на подручју Канто-
на, а остварила су повратак у Репуб-
лику Српску у општинама Фоча, Ча-
јниче, Рудо, Вишеград, Ново Гораж-
де Пале и Рогатица, с тим да су на 
дан потписивања «Општег оквирног 
споразума за мир у БиХ» (14.12.1995.г.) 
имала боравиште на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 

Појам корисника из става 1. 
овог члана дефинисан је чланом 2. 
Закона о допунским правима брани-
лаца  и чланова њихових породица у 
Босанско–подрињском кантону Гор-
ажде («Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде» број: 9/07). 

 

Члан 2. 
 

Право на додјелу једнократне 
бесповратне помоћи за рјешавање ст-
амбених потреба припадници бора-
чке популације могу остварити за сл-
иједеће потребе:  
 

1. Додјела бесповратне помоћи на име  
адаптације, доградње и довршава-
ња започетог објекта; 

2. Додјела средстава за прикључак 
на инфраструктурну мрежу (електр-
ична енергија, вода, канализација); 
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3. Додјела средстава на име легализ-
ације бесправно изграђених објеката.  

 

Члан 3. 
 

Максималан износ средстава 
одобрених за једнократне бесповрат-
не помоћи за рјешавање стамбених 
потреба бораца и чланова њихових 
породица у току једне буџетске год-
ине не може бити већи од износа ср-
едстава планираних за те намјене у 
буџету Министарства за борачка пи-
тања Босанско–подрињског кантона Го-
ражде (у даљем тексту: Министарство). 

Министарство за борачка пи-
тања Босанско- подрињског кантона 
Горажде дужно је објавити јавни поз-
ив за остваривање овог права. 

За остваривање права из тач-
ака 2. и 3. претходног члана, јавни 
позив остаје отворен током цијеле 
буџетске године. 

 

Члан 4. 
 

Лица која имају право на ост-
варивање права на додјелу једнокра-
тне бесповратне помоћи подносе за-
хтјев за остваривање овог права уз 
пратећу документацију. 
 

Члан 5. 
 

Поднесени захтјев важи само 
за период назначен у јавном позиву 
о додјели бесповратне помоћи за ста-
мбено збрињавање.  

 

 II   УСЛОВИ, КРИТЕРИЈИ  
       И ПОСТУПАК  ЗА  
       ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 6. 
 

Припадницима борачке поп-
улације може се додјелити једнокра- 
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тна бесповратна помоћ за рјешавање 
стамбених потреба само на основу 
поднесеног захтјева и прилога из кој-
их се може установити  материјално 
– социјална ситуација и под условом 
да немају ријешено стамбено питање 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и општинама из става 
2. члана 1. Закона о допунским пра-
вима бранилаца и чланова њихових 
породица („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:9/07), а стално пребивалиште, од-
носно боравиште им је на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде или у општинама из члана 1. ст-
ав 2. Правилника.  

Према одредбама овог Прави-
лника, лицима са тешком материјал-
но–социјалном ситуацијом, сматрају 
се припадници борачке популације 
којима мјесечна примања породичн-
ог домаћинства не прелазе 100,00 (сл-
овима: стотину) КМ по члану поро-
дичног домаћинства. 

 

Члан 7. 
 

Према одредбама овог Прави-
лника сматрају се стамбено ријешен-
им и немају право на додјелу једнок-
ратне бесповратне помоћи за рјеша-
вање стамбених потреба, припадни-
ци борачке популације који су: 

 

- власници породичне стамбене зг-
раде или стана на подручју БиХ, 
који задовољавају стамбене потре-
бе у складу са прописима који ре-
гулишу стамбене односе и овим 
Правилником, или да такав стан 
посједује њихов члан породичног 
домаћинства; 

- користили стамбени објекат у ли-
чном или власништу члана поро- 
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дичног домаћинства, који су одго-
варали потребама становања у ск-
ладу са прописима који регулишу 
стамбене односе и овим Правилн-
иком, а својевољно или без оправ-
даног разлога изгубили својину 
над стамбеним објектом, теретн-
им или доброчиним правним пос-
лом (са или без накнаде), или су га 
било којим другим правним посл-
ом,  отуђили након 14.12.1995.год; 

- на име стамбеног збрињавања ос-
тварили једнократну бесповратну 
помоћ у новчаним средствима или 
грађевинском материјалу од стра-
не државних органа и институци-
ја или међународних организаци-
ја, а која су била довољна за потп-
уно рјешавање стамбеног питања. 

 
Члан 8. 

 
Под одговарајућом структур-

ом стана која испуњава стамбене по-
требе у складу са законом, у смислу 
овог Правилника, подразумијева се 
стан са једном или више просторија 
које корисника осигуравају од елеме-
нтарних непогода и штите његово 
покућство од оштећења, с најмање 15 
м2 по члану породичног домаћинства.  

Члановима породичног дома-
ћинства, у смислу овог Правилника, 
сматрају се чланови породичног до-
маћинства у складу са законом, од-
носно брачни друг, дјеца (рођена у 
браку или ван брака, усвојена или 
пасторчад), брачни другови дјеце, 
родитељи брачних другова (отац, 
мајка, очух, маћеха, усвојилац), браћа 
и сестре, унучад без родитеља, као и 
друга лица која је корисник дужан 
да по Закону издржава или су та ли-
ца дужна да издржавају корисника, а  
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која заједно са њим трајно живе и ст-
анују, као и лица која са корисником 
живе у економској заједници више 
од 10 година, или више од пет годи-
на, ако су закључили уговор о дожи-
вотном издржавању.  

 
Члан 9. 

 
Право на додјелу једнократне 

бесповратне помоћи имају лица из 
члана 1. овог Правилника која су, до 
дана  подношења захтјева: 

 

- започела изградњу стамбене згра-
де или стана, а исту нису доврши-
ла због недостатка средстава,  

- имају одговарајући стамбени про-
стор, који је неопходно доградити 
или адаптирати како би се створ-
или неопходни услови за стано-
вање, 

- нису извршила прикључак на ин-
фраструктурну мрежу, 

- нису легализовала бесправно изг-
рађени стамбени објекат због нед-
остатка средстава, а за исти посто-
је услови за легализацију. 

 
Члан 10. 

 
a) Максималан износ средстава дод-

ијељених за адаптацију, доградњу 
и довршавање започетог објекта 
по овом Правилнику је 5.000,00 КМ 
(пет хиљада конвертибилних мар-
ака). У нарочито оправданој и те-
шкој стамбеној ситуацији износ бе-
сповратне помоћи може бити и 
већи од износа из претходног ста-
ва овог члана, о чему одлучује Ми-
нистар.  

b) Висина новчаних средстава за пр-
икључак стамбеног објекта на ин-
фраструктурну мрежу одобрава- 
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ће се у износу 100% стварних тро-
шкова за лица која испуњавају ус-
лове из члана 6. овог Правилника,  
а у износу од 50% одобраваће се 
припадницима борачке популац-
ије чија укупна примања чланова 
домаћинства (укључујући и БИЗ) 
не прелазе висину двије просјечне 
нето плате у Федерацији БиХ. 

Код прикључака на електрич-
ну мрежу, поред одредби из претхо-
дног става, у обрачун се узима искљ-
учиво цијена монофазног прикључ-
ка за домаћинства, док преостали из-
нос сноси корисник. 

 У руралним подручјима кан-
тона као и у подручјима гдје није до-
ведена градска водоводна мрежа, ко-
риснику се могу одобрити средства 
за рјешавање водоснабдијевања из 
мјесних изворишта. 
c) Изузетно од одредби овог Прави-

лника, одабир корисника и виси-
на новчаних средстава за легализ-
ацију бесправно изграђених објек-
ата, одобраваће се у складу са кр-
итерији-ма прописаним Правилн-
иком о поступку, условима и кри-
теријима за одобравање средстава 
на име партиципације трошкова 
накнаде за додијељено грађевинс-
ко земљиште на кориштење и на-
кнаде за уређење градског грађе-
винског земљишта борцима и чла-
новима њихових породица Босан-
ско–подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подр-

ињског кантона Горажде“број:12/07) 

 
Члан 11. 

 

Под тешком стамбеном ситуа-
цијом подразумијева се: 

 

a) колективни смјештај; 
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b) лица са привременим рјешењем на 

стан или подстанари; 
c) лице повратник привремено смје-

штено у помоћном објекту без ос-
новних услова становања; 

d) лица која са ужом породицом жи-
ве код својих родитеља или родит-
еља брачног друга у објекту неод-
говарајуће структуре; 

e) лица која станују у властитом об-
јекту са неодговарајућом  структу-
ром или нису прикључена на ин-
фраструктурну мрежу. 

 
Члан 12. 

 
 О додјели средстава одлучује 
трочлана комисија коју именује Ми-
нистар за борачка питања (у даљем 
тексту: Министар) за сваку буџетску 
годину.   

У комисију се обавезно имен-
ује један представник Министарства 
који ће обављати техничке послове и 
припрему сједница Комисије.   

Комисија разматра приспјеле 
писмене захтјеве за додјелу и доноси 
приједлог одлуке о додјели једнокра-
тне бесповратне  помоћи за стамбено 
рјешавање.  

 
Члан 13. 

 
Комисија  одржава своје сједн-

ице и врши увид на лицу мјеста при 
утврђивању појединих чињеница о 
чему се води посебан записник. 

Сједнице сазива предсједник 
комисије по властитој иницијативи, 
на захтјев Министра или 2/3 чланова 
комисије. О сједници предсједник ко-
мисије усмено обавјештава чланове 
комисије. О реду на сједници комис-
ије брине се предсједник, а на првој  
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сједници комисије чланови ће изаб-
рати записничара комисије. 

 
Члан 14. 

 
О раду на сједници води се за-

писник.   
Записник садржи основне по-

датке о раду на сједници, а нарочито 
о изнесеним приједлозима и о донес-
еним закључцима.   

У записник се уноси и резул-
тат гласања о појединим питањима.   

О састављању записника и 
његовом чувању стара се записничар 
Комисије.   

 
Члан 15. 

 
Комисија може правоваљано 

одлучивати ако је на сједници прис-
утно 2/3 чланова.   

Приједлог одлуке за додјелу 
једнократне помоћи подносиоцу зах-
тјева комисија доноси двотрећинск-
ом већином. 

Изјашњавање члана комисије 
против или суздржаним на лични 
захтјев члана уноси се у записник са 
образложењем таквог изјашњавања.   

 
Члан 16. 

 

На сједници комисије може, 
поред чланова, присуствовати и слу-
жбеник Министарства у зависности 
од проблематике која је на дневном 
реду као и заинтересована лица, без 
права на одлучивање.   

 
Члан 17. 

 

Рад Комисије је јаван. 
Утврђивање одређених чиње-

ница из појединих захтјева за додјелу  
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једнократне бесповратне помоћи за 
рјешавање стамбених потреба коми-
сија врши и узима у разматрање он-
акве какве су постојале у моменту   
закључивања огласа. 

Предсједник комисије може, 
по потреби, на сједнице позвати пој-
едина стручна лица ради консултац-
ија и/или давања објашњења по по-
јединим питањима која су предмет-
ом рада комисије на тим сједницама. 

 
Члан 18. 

 
На сједници комисије, као и 

при утврђивању појединих чињени-
ца на лицу мјеста, води се записник 
који потписују предсједник комисије 
и записничар. 

 
Члан 19. 

 

Комисија чињенице наведене 
у пријави захтјеву као и документац-
ију приложену уз захтјев, по указаној 
потреби, провјерава у складу са зако-
ном.  

Цјелокупну документацију ко-
ја се тиче додјеле једнократне беспо-
вратне помоћи за рјешавање стамбе-
них потреба припадника борачке по-
пулације, након окончања поступка, 
комисија предаје у архиву на чување 
Министарству за борачка питања ко-
је  је дужно чувати је и архивирати са 
ознаком „трајно“.  

 
Члан 20. 

 

Комисија је дужна подносити 
извјештаје Министру за борачка пит-
ања за период који је утврђен рјеше-
њем о именовању.   

Предсједник комисије дужан 
је Министру презентирати приједл- 
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оге одлуке комисије, независно од 
личног мишљења.  

Приједлог одлуке комисија је 
дужна донијети најкасније у року од 
30 (тридесет) дана од дана примања 
захтјева. 

Изузетно, рок из претходног 
става може се продужити највише до 
90 (деведесет) дана у случају  повећа-
ног обима  посла, примљеног велик-
ог броја захтјева или пак недостатка 
финансијских средстава.  

 
Члан 21. 

 

На приједлог комисије Мини-
стар за борачка питања доноси кон-
ачну одлуку о додјели једнократне 
бесповратне помоћи за стамбено рје-
шавање  подносиоцима захтјева.  

Одлуку о одобравању новчан-
их средстава на име једнократне бес-
повратне помоћи за стамбено рјеша-
вање борцима и члановима њихових 
породица доноси Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде. 

Комисија може предложити до-
дјелу једнократне бесповратне  пом-
оћи подносиоцу захтјева само једн-
ом, а изузетно, према процјени стања, 
у социјално оправданим случајеви-
ма, два пута  у току једне буџетске 
године. 

У другостепеном поступку по 
жалби рјешаваће надлежна комисија 
Владе Кантона.  

 
III  ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
       ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 

 
Члан 22. 

 

Општи услови за остваривање 
права на једнократну бесповратну 
помоћ за стамбено рјешавање бораца  
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и чланова њихових породица је да 
подносилац захтјева припада борач-
кој популацији и да је власник некре-
тнине (или једног дијела) за коју се 
тражи помоћ. 
 

Посебни услови за остварива-
ње једнократне новчане помоћи су:   

 

1. Незадовољавајућа стамбена  ситу-
ација и тежак социјални положај 
подносиоца захтјева; 

2. Већи број чланова породичног до-
маћинства;   

3. Укупна новчана нето примања пу-
нољетних чланова породичног до-
маћинства, укључујући и примања 
по основу социјалне и борачко-ин-
валидске заштите, износе мање од 
100 (стотину) КМ по члану домаћ-
инства; 

4. Ванредне околности које подноси-
оца захтјева доводе у посебно те-
жак положај.  

 

Приликом одабира корисни-
ка, предност ће се дати корисницима 
који захтијевају мање суме новчаних 
средстава за рјешавање стамбеног пи-
тања. 
 

Члан 23. 
 

Исправе-документа која се до-
стављају приликом подношења захтј-
ева за додјелу једнократне бесповра-
тне помоћи за стамбено рјешавање су:   

 

1. Захтјев са тачном адресом и број-
ем контакт-телефона;   

2. Доказ о статусу борца Босне и Хе-
рцеговине из члана 2. Закона о до-
пунским правима бораца и члано-
ва њихових породица у Босанско-
подрињском кантону Горажде (Ув-
јерење о времену проведеном у  
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оружаним снагама Босне и Херце-
говине у саставу јединица у зони 
одговорности 81. дивизије КоВ); 

3. Изјава да подносилац захтјева и 
његови пунољетни чланови поро-
дичног домаћинства немају  прет-
ходно ријешено стамбено питање 
на подручју БиХ;  

4. Кућна листа; 
5. Фотокопија ЦИПС-ове личне кар-

те подносиоца захтјева и пријава 
мјеста боравка-пребивалишта по-
дносиоца захтјева и пунољетних 
чланова домаћинства; 

6. Увјерење да се подносилац захтје-
ва и пунољетни чланови његовог 
породичног домаћинства налазе 
на евиденцији Службе за запош-
љавање (за незапослене) или доказ 
о редовном школовању (за студе-
нте) или доказ о висини примања, 
укључујући примања-приходе из 
радног односа, борачко – инвали-
дске заштите, пензије, самосталне 
дјелатности и других основа;  

7. Изјава о врсти и количини доди-
јељених једнократних помоћи или 
донација од домаћих нивоа власти  
и међународних хуманитарних ор-
ганизација за ове намјене;  

8. Писмени докази, оргинале или ов-
јерене фотокопије о власништву 
некретнина. 

 

Поред наведених докумената 
из претходног става додатно се при-
лажу и: 
 

9. а)   За легализацију објекта:  Доказ 
о висини трошкова за легализа-
цију бесправно изграђеног  објек-
та издат од надлежног општинс-
ког органа; 

    б) За прикључак на мрежу  инфра- 
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структуре: Оригинал предрачуна за 
прикључак на мрежу инфраструкту-
ре (прикључак електричне енергије, 
воде, канализације) издат од стране 
надлежног  јавног предузећа. 

 
Члан 24. 

 

Посебне исправе – документа, 
којима подносиоци захтјева доказују 
тачност навода из захтјева, доставља-
ју се на захтјев комисије. 

Комисија има право затражи-
ти и друга документа уколико смат-
ра да би одређене чињенице могле 
битније утицати на доношење коначне 
одлуке о додјели новчаних средстава. 

 
Члан 25. 

 
 У изузетно оправданим случ-
ајевима, на приједлог комисије, Ми-
нистар може донијети одлуку о до-
дјели средстава и подносиоцима зах-
тјева који не испуњавају неки од нав-
едених услова, али који су доказали 
да се налазе у изузетно тешкој и сло-
женој стамбеној и материјално-соци-
јалној ситуацији проузрокованој ван-
редним околностима које не могу пр-
евазићи сопственим средствима или 
на други начин. 
 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  

       ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

 

За све што није регулисано ов-
им Правилником примјењују се оп-
шти прописи. 

 
Члан 27. 

 

Измјене и допуне овог Прави- 

Број 13 – страна 1173 
 

 
лника се врше на начин и по посту-
пку који важи за  његово доношење. 

 
Члан 28. 

 
Тумачење одредби овог Прав-

илника даје Министар за борачка пи-
тања. 

 
Члан 29. 

 
Одредбе Закона о управном 

поступку («Службене новине ФБиХ» 
број:2/98) примјењују се у свим пита-
њима која нису уређена посебним 
законом и овим Правилником. 

 
Члан 30. 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном доношења а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 

 
Члан 31. 

 
 Ступањем на снагу овог Прав-
илника, престају да важе сви подзак-
онски акти који су раније уређивали 
ово право. 
 

Број:11-14-1868/07     М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године      Адмир Поздеровић,с.р.  

Г о р а ж д е 
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На основу члана 56. Закона о 
организацији органа управе у Феде-
рацији БиХ («Службене новине Ф 
БиХ» број: 35/05) и члана 40. Закона 
о правима бранилаца и чланова њи-
хових породица,  Министар за бора-
чка питања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде,  д о н о с и:  
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П Р А В И Л Н И К 
о поступку, условима и начину 
додјеле средстава за повратак  
и одрживи повратак борцима  

 и члановима  њихових породица 
који су у прогнаничком,  односно 

статусу избјеглог и расељеног лица 
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

 

Овим Правилником се уређу-
је висина средстава  за повратак и од-
ржив повратак, критерији за првенс-
тво кориштења права, начин реализ-
ације, поступак и услови под којима 
се средства за повратак и одржив по-
вратак  додјељују. 
 
II    УСЛОВИ ЗА  
       ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 
Члан 2. 

 
Лица из члана 2. Закона о до-

пунским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица  у Босанско-
подрињском кантону Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде„ број: 9/07), (у 
даљем тексту Закон), која имају или 
су имала статус расељеног лица, а 
под условом да су пребивалиште, од-
носно боравиште на подручју Канто-
на Горажде (у даљем тексту: Кантон) 
имала на дан потписивања „Општег 
оквирног споразума за мир у Босни 
и Хереговини“ (14.12.1995.године) им-
ају право на једнократну бесповрат-
ну додјелу средстава за повратак и  
одржив повратак у мјесто предратн-
ог пребивалишта. 
 Лица која су 1992.године има-
ла пребивалиште на територији ент- 
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итета РС имаће приоритет на једно-
кратну додјелу бесповратних средст-
ава за повратак и  одрживи повратак. 
 

Члан 3. 
 

Права на једнократну беспов-
ратну додјелу новчаних средстава за 
повратак и одрживи повратак оства-
рују лица под условом да рјешавају  
стамбене потребе, покрећу произво-
дно-услужне дјелатности, пољоприв-
редне и друге дјелатности, а све у 
циљу обезбјеђивања увјета за поврат-
ак и одрживи повратак. 

 
Члан 4. 

 
Право из члана 2. немају лица 

која имају или су имала статус инте-
рно расељених лица на подручју Ка-
нтона, а која су своје стамбено пита-
ње трајно ријешила на подручју Ка-
нтона. 

 
Члан 5. 

 

Корисници права по овом Пр-
авилнику могу бити лица из члана 2. 
Закона, која су у прогнаничком, одн-
осно статусу избјеглог и расељеног 
лица и поред других увјета да им је 
омогућен несметан повратак у прије-
ратно пребивалиште те да постоје 
услови за санацију постојећег или из-
градњу новог стамбеног објекта. 

 
Члан 6. 

 

Лицима из члана 2. Закона  
која су у прогнаничком, односно ста-
тусу избјеглог и расељеног лица или 
су остварила повратак у пријератна 
пребивалишта, могу се одобрити је-
днократна бесповратна новчана сре- 
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дства за повратак и одржив повратак 
на основу поднесеног захтјева, ако 
испуњавају опште и посебне услове 
прописане овим Правилником.   
 
III   ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА 

 

Члан 7. 
 

Новчана средства за повратак 
и одрживи повратак се могу одобри-
ти највише у висини до 5.000 (пет хи-
љада) КМ. 

Удруживањем више лица из 
члана 2. овог Правилника, кроз обав-
љање одређене дјелатности из члана 
3. овог Правилника могу се одобри-
ти новчана средства у зависности од 
броја лица, а највише до износа који 
представља збир појединачних  изн-
оса средстава. 

 

Члан 8. 
 

Поступак одобравања новача-
них средстава за повратак и  одржи-
ви повратак је сљедећи: 

 

1. Захтјев за одобравање новчаних 
средстава са комплетном прописа-
ном документацијом подноси се 
Министарству за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона (у 
даљем тексту Министарство) по ја-
вном оглашавању; 

2. Комисија за додјелу средстава за 
повратак и одрживи повратак им-
енована рјешењем Министра за 
борачка питања обрађује све при-
стигле захтјеве и са својим мишље-
њем о опоравданости захтјева дос-
тавља извјештај са приједлогом ко-
рисника за кориштење бесповрат-
них новчаних средстава за поврат-
ак и одржив повратак Министру 
за борачка питања; 
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3. Министар за борачка питања на 

приједлог комисије  доноси кона-
чну одлуку о додјели средстава, а 
Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде на основу коначне 
одлуке  Министра доноси одлуку 
о одобравању новчаних средстава 
корисницима средстава за поврат-
ак и одрживи повратак; 

4. Након доношења одлуке Минис-
тарство за борачка питања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде 
закључује  појединачне уговоре о 
додјели средстава за повратак и 
одрживи повратак са лицима кој-
има су одобрена новчана средства; 

5. Новчана средства за повратак и 
одрживи повратак корисник је ду-
жан у цјелости реализовати у року 
од 90 дана након извршене дозна-
ке новчаних средстава, а у складу 
са склопљеним појединачним уго-
вором о додјели средстава за по-
вратак и одрживи повратак;  

6. Контролу реализације уговора о 
додјели средстава за повратак и 
одрживи повратак извршава Мин-
истарство за борачка питања, а по 
налазу комисије за утврђивање ко-
нкретне имплементације утроше-
них средстава на терену. 

 

Члан 9. 
 

Изузетно, лицима из члана 2. 
овог Правилника, која из оправдан-
их разлога (елементарне непогоде, 
ванредне околности и сл.) не могу 
чекати јавна оглашавања за програ-
ме или пројекте које имплементирају 
други федерални или кантонални 
органи управе недлежени за питања 
повратка, могу се додијелити средс-
тва одмах након увида у чињенично 
стање на терену, те на основу оцјене  
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оправданости захтјева, о чему ће ко-
мисија сачинити службену забиљешку. 

Одлуку о додјели средстава из 
претходног става доноси Влада на 
приједлог Министра. 

 

Члан 10. 
 

Новчана средства за повратак 
и одрживи повратак се користе за 
намјене из члана 3. овог Правилни-
ка, а могу се одобрити за санацију  
или изградњу стамбених објеката, на-
бавку основних средстава за обавља-
ње дјелатности, грађевинског матер-
ијала, набавку пољопривредних ма-
шина или алата, набавку стоке и изв-
ршење одређених грађевинских ус-
луга или услуга поправке машина. 

 

Члан 11. 
 

 У случају ненамјенске реализ-
ације добијених новчаних средстава 
за повратак и  одрживи повратак на 
приједлог комисије корисник средст-
ава ће бити у обавези да у цјелости 
измири сва средства у складу са уго-
вором о додјели средстава за поврат-
ак и  одрживи повратак. 

 

Члан 12. 
 

Уз захтјев за одобравање нов-
чаних средстава за повратак и одрж-
иви повратак прилажу се, у зависно-
сти од намјене, сљедећи докази: 

 

- Увјерење, односно потврда о стат-
усу борца – бранитеља БиХ из чл-
ана 2. Закона о допунским прави-
ма бранилаца и чланова њихових 
породица Босанско–подрињског ка-

нтона Горажде; 
- доказ о поврату имовине; 
- рјешење о утврђеном статусу рас-

ељеног лица;  
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- доказ о непосједовању некретни-

на или стана на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде; 

- бизнис-план (пројекат) о обављању 
дјелатности; 

- фотокопија личне карте (или увје-
рење о пребивалишту ЦИПС) из-
дате од општине у коју се лице вр-
атило; 

- предрачун (понуда) о траженим 
материјалним средствима. 

 
IV   ФИНАНСИРАЊЕ  

 
Члан 13. 

 

Средства за финансирање пр-
ава утврђених овим Правилником за 
сваку годину обезбјеђују се из буџета  
Министарства за борачка питања. 
 
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
     ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

 

Измјене и допуне овог Прави-
лника се врше на начин и по поступ-
ку који важи за  његово доношење. 

 

Члан 15. 
 

Тумачење одредаба овог Пра-
вилника даје Министар за борачка 
питања. 

 

Члан 16. 
 

Овај Правилник ступа на сна-
гу даном доношења, а накнадно ће 
да се објави  у „Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:11-14-1869/07     М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године       Адмир Поздеровић,с.р.  

Г о р а ж д е 
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На основу члана 56. Закона о 
организацији органа управе у Феде-
рацији БиХ („Службене новине Ф 
БиХ „ број: 35/05) и члана 28. Закона 
о правима бранилаца и чланова њи-
хових породица у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде, Министар за 
борачка питања Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, д о н о с и:  

 

 
П Р А В И Л Н И К 

о  условима и начину одобравања 
бесповратних новчаних средстава 
за стимулисање запошљавања и 

самозапошљавања демобилисаних 
бораца, ратних војних инвалида  

и чланова породица погинулих бораца 
 

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником  одређују 
се услови и начин за  одобравање бе-
сповратних новчаних средстава за 
стимулисање запошљавања и самоза-
пошљавања демобилисаних бораца, 
војних инвалида и чланова породи-
ца шехида која ће бити одобрена за 
финансирање  пројеката за отварање 
радних мјеста кроз покретање или 
проширење производно – услужних 
дјелатности демобилисаним борци-
ма, ратним и мирнодопским војним 
инвалидима, члановима њихових по-
родица, те члановима породица по-
гинулих бораца и умрлих војних ин-
валида  (у даљем тексту: лица из чла-
на 1. Правилника).  

 

Члан 2. 
 

Право на додјелу новчаних 
средстава за стимулисање запошља- 
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вања и самозапошљавања  могу оств-
арити лица из члана 1. овог Правил-
ника и то: 
 

1. одобравањем новчаних сре-
дстава привредним субјектима чији 
су оснивачи Фондације или Удруже-
ња борачких популација  на основу 
пројекта којим се планира покрета-
ње или проширење  производне или 
услужне дјелатности; 

2. одобравањем новчаних сре-
дстава физичким лицима, удружењ-
има борачких популација или фон-
дацијама која започињу или већ оба-
вљају пословну дјелатност (самозапо-
шљавање или проширивање капаци-
тета). 

Корисници бесповратних но-
вчаних средстава могу бити правна и 
физичка лица са подручја РС искљу-
чиво ако је у питању запошљавање 
припадника борачких популација 
повратника у РС.   

 
Члан 3. 

 
Министарство за борачка пи-

тања Босанско-подрињског кантона 
Горажде (у даљем тексту Министарс-
тво) дужно је сваке године објавити  
јавни позив за остваривање овог пра-
ва.   

 
Члан 4. 

 
Максималан износ новчаних 

средстава  одобрених за бесповратну 
помоћ у запошљавњу и самозапош-
љавању у току једне буџетске године 
не може бити већи од износа средст-
ава планираних за те намјене у бу-
џету Министарства за борачка пита-
ња Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
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II  ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ  
     СРЕДСТАВА  

 
Члан 5. 

 
Кандидати за кориштење бес-

повратних средстава  пројекте  за за-
пошљавање и самозапошљавање у 
складу са јавним позивом достављају 
искључиво на адресу Министарства 
за борачка питања са назнаком «Ко-
мисији за одобравање пројеката за за-
пошљавање и самозапошљавање». 

 
Члан 6. 

 
О додјели средстава, односно 

одобравању пројеката, одлучује тро-
члана комисија коју именује Мини-
стар за борачка питања (у даљем тек-
сту Министар) за сваку буџетску год-
ину. 

У комисију се обавезно имен-
ује по један представник Министарс-
тва  који ће обављати техничке посл-
ове и припрему сједница комисије. 

Комисија разматра доставље-
не пројекте и доноси листу пројеката 
који испуњавају  услове  као и  листу 
пројеката који не испуњавају услове 
за одобравање бесповратних средстава. 

Након доношења листе проје-
ката који испуњавају услове, Комис-
ија врши опсервацију фактичког ста-
ња на терену, доноси процјену и оц-
јену пројекта и о томе сачињава за-
писник. 

 
Члан 7. 

 
Комисија одлучује на сједниц-

ама  које сазива предсједник комиси-
је, а у његовом одсуству један од чла-
нова којег он овласти. 
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Рад комисије је јаван, а право-
ваљане одлуке доноси само већином 
гласова од укупног броја својих чла-
нова.  

 
Члан 8. 

 
На сједници комисије се води 

записник који потписује предсједник 
комисије. 

 
Члан 9. 

 
Предсједник комисије може по 

потреби на сједницу позвати поједи-
на стручна лица ради консултација 
лица или давања објашњења по поје-
диним питањима која су предмет ра-
да на тим сједницама. 

 
Члан 10. 

 
Комисија је дужна подносити 

извјештаје Министру за борачка пи-
тања за период који је утврђен рјеш-
ењем о именовању. 

Предсједник комисије је дуж-
ан Министру  презентовати приједл-
оге одлуке комисије независно од ли-
чног мишљења.  

Приједлог одлуке комисија је 
дужна донијети најкасније у року од 
30 (тридесет)  дана  од дана примања 
захтјева пројекта. 

 
Члан 11. 

 
Министар за борачка питања 

н приједлог кмисије доноси коначну 
одлуку о прихватању пројекта, одно-
сно одлуку о додјели бесповратних 
новчаних  средстава за стимулисање 
запошљавања и самозапошљавања 
лица из члана 1. овог Правилника. 
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Одлуку о одобравању новчан-
их средстава на име бесповратне но-
вчане помоћи за запошљавање и са-
мозапошљавање доноси Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 
III   УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА  
       ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА   

 
Члан 12. 

 
Бесповратна новчана средста-

ва на име запошљавања и самозапо-
шљавања  лица из члана 1. овог Пра-
вилника, одобраваће се правним и 
физичким лицима која задовољавају 
опште и посебне услове утврђене 
овим Правилником. 

 
Члан 13. 

 
Општи критерији за одобрав-

ање бесповратних средстава на име 
запошљавања и самозапошљавања ли-
ца из члана 1. овог Правилника су: 

 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 
1. да посједују доказ да припадају 

категоријама лица из члана 1. овог 
Правилника; 

2. да се пројектом  планира покрета-
ње или проширење производне 
или   услужне дјелатности; 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА 
1. регистрација 

фондације/удружења које окупља 
борачке популације; 

2. да се пројектом планира покрета-
ње или проширење производне 
или услужне дјелатности. 

 

Члан 14. 
 

Корисник бесповратних новч-
аних средстава може бити физичко  
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лице које има квалификације, распо-
ложиву имовину и пословни план да 
покрене властиту пословну дјелатно-
ст уз услов да региструје дјелатност и 
пријави запослење по основу ове вр-
сте помоћи. 

 
Члан 15. 

 
Максималан износ бесповрат-

них  средстава на име запошљавања 
лица из члана 1. Правилника износи 
5.000 КМ по новоупосленом раднику, 
а максимално 50.000 КМ за удружење 
које окупља борачке популације, фо-
ндације  или више њих удружених. 

У нарочито оправданим усло-
вима висина бесповратне помоћи 
може бити и већа од износа из прет-
ходног става овог члана о чему одлу-
чује Министар.   

 
Члан 16. 

 
Обавезне исправе - документа 

која достављају сви подносиоци зах-
тјева за додјелу бесповратних средст-
ава на име запошљавања и самозапо-
шљавања су:  
 

Документација потебна за правна 
лица:  
 

- Захтјев за бесповратна новчана ср-
едства у којем се наводи тражени 
износ бесповратних новчаних сре-
дстава и намјена;  

- Пословни план, пројекција готов-
инског тока, план инвестирања, из-
јава о успјешности пројекта, број 
тренутно упослених радника и 
број нових радних мјеста која се 
планирају отворити; 

- Регистрација субјекта и сатут удр-
ужења/фондације; 
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- Биланс стања и биланс успјеха  за 

претходну годину пословања; 
- Изјава о постојећим (кредитним 

или лизинг) задужењима; 
- Потврда о стању пореских обавеза 

не старија од три мјесеца (издата 
од стране порезне управе); 

- Потврда о стању обавеза према 
фонду ПИО и фнду здравственог 
осигурања, не старије од три мјес-
еца; 

- Остали документи за које се смат-
ра да могу бити од значаја за оцје-
ну  захтјева. 

 

Документација потребна за 
физичка лица: 
 

- Захтјев за бесповратна новчана ср-
едства у којем се наводи тражени 
износ бесповратних новчаних сре-
дстава и намјена; 

- Пословни план, пројекција готов-
инског тока, план инвестирања, 
изјава о успјешности пројекта, бр-
ој тренутно упослених радника и 
број нових радних мјеста која се 
планирају отворити; 

- Изјава о постојећем (кредитним 
или лизинг) задужењима; 

- Овјерена фотокопија  личне карте. 
 

Ако је регистрована послов-
на дјелатност прилаже се и сљеде-
ће: 

 

- Рјешење надлежног општинског 
органа за обављање предметне 
дјелатности;  

- Потврда о стању пореских обавеза 
не старија од три мјесеца издата 
од стране пореске управе;  

- Потврда о стању обавеза према 
Фонду ПИО и Фонду здравствен-
ог осигурања, не старија од три 
мјесеца;  
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- Остали документи за које се сма-
тра да могу бити од значаја за оц-
јену у циљу додјеле бесповратних 
средстава.    

 
Члан 17. 

 
 Комисија има право затражи-
ти друга документа уколико сматра 
да би одређене чињенице могле бит-
није утицати на доношење коначне 
одлуке о додјели новчаних средстава. 
 

Члан 18. 
 

У изузетно оправданим случ-
ајевима на приједлог комисије Ми-
нистар може донијети одлуку о додј-
ели средстава и подносиоцима проје-
кта који не испуњавају неки од наве-
дених критерија, али који су доказа-
ли да располажу капацитетима на 
основу којих  би се стекла могућност 
отварања нових радних мјеста однос-
но упошљавања лица из члана 1. ов-
ог Правилника.  

 
Члан 19. 

 

Министарство задржава пра-
во да одобрена средства не дозначи 
одмах у пуном износу, већ да то мо-
же учинити у ануитетима, а све у ци-
љу праћења правилног тока инвест-
ирања. 

Члан 20. 
 

Приоритет у додјели беспов-
ратних средстава над физичким ли-
цима имају удужења борачких попу-
лација и фондације регистроване за 
пружање помоћи борцима и члано-
вима њихових породица или прив-
редни субјекти чији су оснивачи уд-
ружења / фондације. 
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 IV  ИЗВОРИ СРЕДСТАВА  

 
Члан 21. 

 
Средства за додјелу бесповра-

тне  новчане помоћи на име  запош-
љавања и самозапошљавања демоби-
лисаних бораца, војних инвалида и 
породица шехида и погинулих бора-
ца обезбјеђују се  из буџета Министа-
рства. 

У току једне буџетске године, 
новчана средства за ове намјене могу 
се додјељивати само до висине план-
ираних буџетских средстава у Мини-
старству за ту годину.  
 
V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
      ОДРЕДБЕ 

 
Члан 22. 

 
 Надзор над признавањем пра-
ва и одобравањем средстава по овом 
Правилнику врши Министарство. 

 
Члан 23. 

 
Припадници борачке попула-

ције који остваре право на додјелу 
бесповратних средстава по овом Пр-
авилнику сматрају се стално упосле-
ним. 

 
Члан 24. 

 
Измјене и допуне овог Прави-

лника се врше на начин и по посту-
пку који важи за  његово доношење. 

 
Члан 25. 

 

Тумачење одредаба овог Пра-
вилника даје Министар за борачка 
питања. 
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Члан 26. 

 

Одредбе Закона о управном 
поступку («Службене новине ФБиХ» 
број: 2/98) примјењују се у свим пит-
ањима која нису уређена посебним 
законом и овим Правилником. 

 

Члан 27. 
 

Овај Правилник ступа на сна-
гу даном доношења, а накнадно ће 
да се објави у «Службеним новинама Б-

осанско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:11-14-1870/07     М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године       Адмир Поздеровић,с.р.  

    Г о р а ж д е 
 

1211 
 

На основу члана 56. Закона о 
организацији  органа управе у Феде-
рацији БиХ («Службене новине Фед-
ерације БиХ« број: 35/05) и члана  34. 
Закона о допунским правима брани-
лаца  и чланова њихових породица у 
и Босанско-подрињском кантону Го-
ражде («Службене новине Босанско 
подрињског кантона Горажде» број: 
9/07),  Министар за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о поступцима, условима и начину 

додјеле средстава за набавку 
школских уџбеника за ученике, 

дјецу припадника борачких 
популација,  за основно и средње 

образовање  на простору Босанско–
подрињског кантона Горажде 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Правилником о поступцима,  
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условима и начину додјеле средстава 
за набавку школских уџбеника за уч-
енике, дјецу припадника борачких 
популација, основних и средњих шк-
ола на простору Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде (у даљем тексту 
Правилник) регулишу се критерији 
и поступци осигурања средства за 
набавку школских уџбеника за учен-
ике, дјецу припадника борачких по-
пулација, основних и средњих шко-
ла са простора Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту: 
ученици) из буџета Министарства за 
борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде (у даљем текс-
ту: Министарство). 

 

Члан 2. 
 

 Осигурање уџбеника за учен-
ике основних и средњих школа са 
простора кантона из буџета  Минис-
тарства  вршиће се у складу  са одре-
дбама овог Правилника и позитивн-
им законским прописима, под услов-
ом да су први пут уписали разред 
редовне основне или средње  школе. 

 

Члан 3. 
 

Под уџбеницима за  основно 
и средње  образовање подразумијев-
ају се наставна средства која излажу 
градиво утврђено наставним планом 
и програмом. 

 

Члан 4. 
 

Корисницима из члана 1. овог 
Правилника могу се одобрити бесп-
латни уџбеници само на основу под-
несеног захтјева и прилога из којих 
се може установити да се подносил-
ац захтјева налази у изузетно тешкој 
материјалној и социјалној ситуацији. 
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Члан 5. 
 

 Максималан износ средстава 
одобрених за набавку бесплатних 
уџбеника у току једне буџетске годи-
не не може бити већи од износа сре-
дстава планираних за те намјене у 
буџету Министарства за борачка пи-
тања Босанско–подрињског кантона 
Горажде.  

Сваке буџетске године утврђ-
ује се висина новчаних средстава за 
ове намјене.   
 
II   ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ 
      СРЕДСТАВА 

 
Члан 6. 

 
Министарство за борачка пи-

тања ће за сваку буџетску годину  об-
јавити јавни позив за остваривање 
овог права у којем ће истаћи износ 
планираних средстава за ове намјене 
као и услове и начин остваривања 
права према овом Правилнику. 

 
Члан 7. 

 
Ученици подносе захтјев Ми-

нистарству за борачка питања на пр-
описаном обрасцу који је саставни 
дио овог Правилника.   

У овом обрасцу наведена је и 
потребна документација коју је под-
носилац захтјева дужан приложити 
уз исти.   

Поднесени захтјев важи само 
за буџетску годину у којој је захтјев 
поднијет.   

 
Члан 8. 

 
Захтјев који је примљен писм-

еним путем, а који је неразумљив или  
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непотпун, вратиће се подносиоцу за-
хтјева ради допуне и прецизирања 
или, ако је то повољније за лице, ли-
це ће се усмено, путем телефона поз-
вати и обавијестити о потреби прец-
изирања и допуне захтјева и о истом 
направити службена забиљешка.   

 
Члан 9. 

 

О додјели бесплатних уџебен-
ика одлучује трочлана комисија коју 
именује   Министар за борачка пита-
ња за сваку буџетску годину. 

Комисија разматра приспјеле 
писмене захтјеве за додјелу и доноси 
приједлог одлуке о додјели бесплат-
них уџбеника.  

 
Члан 10. 

 

О раду на сједници води се за-
писник.   

Записник садржи основне по-
датке о раду на сједници, а нарочито 
о изнесеним приједлозима и о донес-
еним закључцима.     

У записник се уноси и резул-
тат гласања о појединим питањима.   

О састављању записника и 
његовом чувању стара се записничар 
комисије.   

 
Члан 11. 

 

Комисија може правомоћно 
одлучивати ако на сједници присус-
твује 2/3 чланова.   

Приједлог одлуке за додјелу 
средстава комисија доноси двотрећ-
инском већином. 

Изјашњавање члана комисије 
против или суздржаним на лични за-
хтјева члана, уноси се у записник са 
образложењем оваквог изјашњавања.   
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Члан 12. 
 

Приједлог одлуке комисија је 
дужна донијети најкасније у року од 
7 (седам) дана од дана запримања за-
хтјева. 

 
Члан 13. 

 
На приједлог комисије, Мин-

истар доноси одлуку о додјели сред-
става  подносиоцима захтјева.  

На одлуку из претходног ста-
ва подносилац захтјева може уложи-
ти приговор Министру у року од 8 
(осам) дана од дана истицања одлуке 
на огласној табли Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде.  

 
Члан 14. 

 
 По завршетку школске годи-
не ученици који су добили школске 
уџбенике дужни су исте вратити у 
библиотеку школе. 

У случају да ученик не врати 
уџбенике или их је у знатној мјери 
оштетио дужан је за исте платити од-
ређени новчани износ.  
 
III   УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА  
       ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 

 
Члан 15. 

 
Набавка бесплатних уџбени-

ка корисницима из члана 1. овог Пр-
авилника вршиће се изузетно само у 
социјално-економски оправданим сл-
учајевима, односно ученицима који 
се налазе у тешким социјално-еконо-
мским условима, а који задовољавају 
опште и посебне услове утврђене ов-
им Критеријима.    
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Члан 16. 

 
Општи критерији за оствари-

вање права за додјелу средстава су  
да подносиоци захтјева посједују до-
каз да ученик редовно похађа основ-
ну или средњу  школу и да први пут 
уписује разред. 

 
Члан 17. 

 
Посебни критерији за оствар-

ивање права за додјелу средстава су:   
 

1. Борачки статус 
2. Социјални положај подносиоца 

захтјева (укупна новчана примања   
3. чланова породичног домаћинства 

укључујући и примања по основу 
социјалне и борачко-инвалидске 
заштите не прелазе износ од 100 
КМ по једном члану домаћинства. 

4. Већи број чланова породичног до-
маћинства 

 
Члан 18. 

 
Обавезне исправе - документа 

која достављају сви подносиоци зах-
тјева (родитељ, старатељ)  за додјелу 
средстава су :   

 

1. Захтјев са тачном адресом, јединс-
твеним матичним бројем грађана 
и бројем контакт-телефона на је-
динственом обрасцу;  

2. Доказ о припадништву борачкој 
популацији, за родитеље односно 
старатеље;   

3. Кућна листа;  
4. Увјерење Завода за запошљавање 

да се пунољетни чланови породи-
чног домаћинства налазе на евид-
енцији Службе за запошљавање 
(за незапослена лица);   
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5. Докази о укупним мјесечним при-
мањима подносиоца захтјева и пу-
нољетних чланова по основу: 

 

- радног односа (потврда предуз-
ећа),  

- пензије (чек од пензије),  
- борачко-инвалидске заштите(по- 

тврда општинског органа). 
 

Дјеца без оба родитеља као и 
дјеца  погинулих, умрлих и несталих 
добитника највећих ратних призна-
ња и одликовања  добијају бесплатне 
уџбенике без обзира на Критерије. 
 
IV   СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК  
        ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 
Члан 19. 

 
Независно од поступка  додје-

ле средстава прописаног у Глави II 
овог Правилника, у циљу ефикасни-
јег и економичнијег поступка, средс-
тва за набавку уџбеника могу се до-
дијелити корисницима по скраћен-
ом поступку. 

 
Члан 20. 

 
Скраћени поступак примјењ-

ује се у ситуацијама када се на осно-
ву релевантних показатеља може за-
кључити да ће број корисника из чл-
ана 1. Правилника, односно потреб-
на средства, бити мања од суме плани-

раних средстава у буџету за те намјене. 

 
Члан 21. 

 

Скраћени поступак проводи 
се на сљедећи начин: 

 

1. Министарство упућује позив шко-
лама са подручја Босанско-подри- 
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њског кантона Горажде да, на осн-
ову матичних евиденција, доставе 
приједлоге за набавку уџбеника уч-
еницима који похађају ту школу, 
чији су родитељи – старатељи из 
реда борачких популација, а који 
су у стању социјалне потребе; 

2. На основу приједлога достављен-
их од стране школа, те уколико ви-
сина потребних средстава не пре-
лази висину планираних средста-
ва у буџету за те намјене, Минис-
тар за борачка питања доноси од-
луку о додјели средстава; 

3. Одлука Министра за борачка пи-
тања је коначна и иста ће да се об-
јави на огласним плочама школа. 

 
V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
      ОДРЕДБЕ 

 
Члан 22. 

 
За све што није регулисано ов-

им Правилником примјењују се оп-
шти прописи. 

 
Члан 23. 

 
Тумачење одредби овог Прав-

илника даје Министар за борачка 
питања. 

 
Члан 24. 

 
Измјене и допуне овог Прави-

лника се врше на начин и по посту-
пку који важи за  његово доношење. 

 
Члан 25. 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном доношења, а накнадно ће 
да се објави у «Службеним новинама   
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Босанско-подрињског кантона Гора-
жде». 
 

Број:11-14-1860/07     М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године       Адмир Поздеровић,с.р. 

Г о р а ж д е 
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Подносилац захтјева:___________________________ ЈМБГ________________________ 
Адреса становања:_____________________________ телефон:_____________________ 
Борачки статус:_______________________ (РВИ, члан ПШ и ПБ, демобилисани борац) 
Датум: _________ 2007.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Захтјев за додјелу средстава за набавку уџбеника 
 
 

Обраћам се горњем наслову да ми додијели средства за набавку уџбеника 
за редовно школовање, обзиром да се налазим у врло тешкој материјалној 
ситуацији те да нисам у стању исте набавити од властитих средстава. 
 
Име (име оца) и презиме ученика:_______________________________________ 
Школа коју похађа:  _______________________________________ 
Разред у који је уписан:  __________  
 
Уз овај захтјев прилажем: 
 
1. Доказ о припадништву борачкој популацији, за родитеље односно старатеље;   
2. Кућну листу;  
3. Увјерење Завода за запошљавање да се пунољетни чланови породичног 

домаћинства налазе на евиденцији Службе за запошљавање (за незапослена 
лица);   

4. Доказе о укупним мјесечним примањима подносиоца захтјева и пунољетних 
чланова домаћинства по основу: 

a) радног односа (потврда предузећа),  
b) пензије (чек од пензије),  
c) борачко-инвалидске заштите (потврда општинског органа). 

 
 

Потпис подносиоца захтјева 
 

_____________________ 
 
 

Ministarstvo za boračka pitanja 
Bosansko-podrinjskog kantona 

G o r a ž d e 
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На основу члана 56. Закона о 
организацији органа  управе у Феде-
рацији БиХ Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде («Службене новине Ф 
БиХ“ број: 35/05) и члана 46. Закона 
о допунским правима бранилаца и 
чланова њихових породица у Босан-
ско-подрињском кантону Горажде 
(«Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде» број: 9/07), 
Министар за борачка питања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, 
д о н о с и:  

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о поступку, условима  

и критеријима за одобравање 
једнократне новчане помоћи  

у случају смрти  демобилисаног 
браниоца, ратног војног инвалида  

и члана породице шехида -  
погинулог борца 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђује 
се поступак, услови и критерији за 
одобравање једнократне новчане по-
моћи у случају смрти демобилисаног 
браниоца, ратног војног инвалида и 
члана породице шехида – погинулог 
борца (у даљем тексту: лица из члана 
1. Правилника) као и висина  једнок-
ратне новчане помоћи у складу са 
чланом 46. Закона о правима брани-
лаца и чланова њихових породица у 
Босанско-подрињском кантону Гора-
жде („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ број:9/07). 

 

Члан 2. 
 

Право из претходног члана мо- 

 
гу остварити чланови породице са 
којима је умрли живио у заједничком 
домаћинству у вријеме смрти уколи-
ко то право не могу остварити према 
другом основу. 

 
Члан 3. 

 
Висина једнократне новчане 

помоћи у случају смрти не може би-
ти мања од висине просјечне нето пл-
ате исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине у претходној години. 

 
I    ПОСТУПАК И УСЛОВИ ЗА  
      ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА  

 
Члан 4. 

 
Право на помоћ у случају см-

рти  чланови уже породице са који-
ма је умрли живио остварују подно-
шењем захтјева општинској служби 
за борачко-инвалидску заштиту са 
потребним доказима о испуњавању 
услова за остваривање овог права у 
року од 90 дана од дана смрти лица 
из  члана 1. овог Правилника. 

 
Члан 5. 

 
Право на помоћ у случају см-

рти  утврђује се рјешењем Службе за 
борачко-инвалидску заштиту, а нов-
чана средства исплаћују се у буџету 
Министарства за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 

 
Члан 6. 

 
По окончању првостепеног по-

ступка, руководилац општинске слу-
жбе  доставља цјеловит извјештај са 
рјешењима  о признатим правима по  
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овом Правилнику на даљу реализац-
ију Министарству за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 

 

Члан 7. 
 

У другом степену-поступак по 
жалби о признавању права помоћи у 
случају смрти рјешава Министарство 
за борачка питања Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 

 

Члан 8. 
 

Под условом да је умрли имао 
пребивалиште-боравиште на дан см-
рти на подручју Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде и/или у општ-
инама из става 2. члана 1. Закона о 
допунским правима бранилаца и чл-
анова њихових породица („Служб-
ене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број:9/07), као и бо-
равиште на дан 14.12.1995.године, оп-
шти критерији за остваривање овог 
права јесте да је умрли  припадао ка-
тегорији борачких популација и то:   

 

- демобилисани борац (увјерење на-
длежног органа о припадности ОС 
РБиХ у периоду од 18.09.1991. до 
22.04.1996.год., најмање двије год); 

- ратни војни инвалид (рјешење на-
длежног општинског органа); 

- члан породице шехида, погинул-
их и несталих бораца и умрлих 
ратних војних инвалида (рјешење 
надлежног општинског органа); 

- добитник ратног признања и одл-
иковања (увјерење или копија пр-
изнања). 

 

Члан 9. 
 

Обавезне исправе и докумен- 
те које достављају подносиоци захтје- 
ва за остваривање права на помоћ у  

01. октобар/листопад 2007. 
 
 
случају смрти су: 
 

1. Захтјев са тачном адресом, бројем 
контакт-телефона и бројем жиро-
рачуна; 

2. Доказ  за умрлог о борачком статусу; 

3. Извод из матичне књиге умрлих; 
4. Кућна листа; 
5. Фотокопија ЦИПС-ове личне кар-

те подносиоца захтјева и пријава 
мјеста боравка подносиоца захтје-
ва и умрлог лица. 

6. Доказ да помоћ у случају смрти  
чланови уже породице нису оств-
арили по другом основу (потврда 
послодавца ако је умрли био у ра-
дном односу, потврда од службе 
за социјалну заштиту надлежне 
општине ако је умрли био корис-
ник права по том основу, као и др-
уги докази  која би могли утицати 
на остваривање права по оцјени 
службе за борачко-инвалидску за-
штиту). 

 
II     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
        ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

 

За све што није регулисано ов-
им Правилником примјењују се опш-
ти прописи. 

 
Члан 11. 

 
Измјене и допуне овог Прави-

лника се врше на начин и по поступ-
ку који важи за његово доношење. 

 
Члан 12. 

 
Тумачење одредби овог Прав-

илника даје Министар за борачка пи-
тања. 
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Члан 13. 

 
Одредбе Закона о управном по-

ступку  („Службене новине Ф БиХ“ бр-

ој:2/98) примјењују се у свим питањ-
има која нису уређена посебним зак-
оном и овим Правилником. 

 
Члан 14. 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном доношења, а накнадно ће 
да се објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 

 
Члан 15. 

 
Ступањем на снагу овог Пра-

вилника, престају да важе сви подза-
конски акти који су раније уређива-
ли ово право. 
 

Број:11-14-1862/07      М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године       Адмир Поздеровић,с.р.  

Г о р а ж д е 
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На основу члана 56. Закона о 
организацији управе у Федерацији 
БиХ («Службене новине ФБиХ» број: 
35/05) и члана 48. Закона о допунс-
ким правима бораца и чланова њих-
ових породица у Босанско-подрињс-
ком кантону Горажде («Службене 
новине Босанско–подрињског Кант-
она Горажде» број: 9/07), Министар 
за борачка питања Босанско–подри-
њског кантона Горажде  д о н о с и : 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о изградњи нишана – надгробних 

споменика шехидима и погинулим 
борцима и других спомен-обиљежја 
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
          Овим Правилником утврђује се 
начин и услови изградње  нишана – 
надгробних споменика шехидима и 
погинулим борцима АРБиХ и друг-
их спомен-обиљежја појединцима и 
колективним формацијама заслужн-
им у одбрани БиХ у периоду од 1992. 
до 1995.године, које финансира Ми-
нистарство за борачка питања Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: Министарство). 

 
Члан 2. 

 
 Свим припадницима Армије 
РБиХ који су погинули или умрли у 
току агресије на Републику Босну и 
Херцеговину од 1992. до 1995. године 
и укопани на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Кантон) Министарство ће по-
дићи нишане - надгробне спомени-
ке, у складу са идејним рјешењем 
шехидског нишана, те обезбиједити 
трајну заштиту и одржавање. 

 
Члан 3. 

 
  Министарство ће подићи ни-
шане - надгробне споменике и прип-
адницима Армије РБиХ који су уко-
пани изван подручја Кантона према 
евиденцији одјела Министарства за 
одбрану општина у саставу Кантона, 
односно војних јединица. 

 
Члан 4. 

 
 Министарство ће за сваку бу-
џетску годину објавити јавни позив  



Број 13 – страна 1190 
 
 
за одабир испоручиоца нишана – на-
дгробних споменика, у складу са по-
зитивним законским прописима. 
 
II   ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА  НА  
      ИЗГРАДЊУ  НИШАНА 

 
Члан 5. 

 
      Породица која жели оствари-
ти право на изградњу нишана-надг-
робних споменика мора се обратити 
захтјевом Министарству за борачка 
питања, о чему се у Министарству 
сачињава записник на унифициран-
им обрасцу. 
 Службеник Министарства ду-
жан је извршити увид у службену ев-
иденцију погинулих припадника АР 
БиХ на подручју Кантона, те уколи-
ко се погинули налази на евиденци-
ји, издајти се налог овлаштеном до-
бављачу за изградњу нишана – надг-
робних споменика. 

 
Члан 6. 

 
За лице које се не налази на 

евиденцији погинулих припадника 
АРБиХ, затражиће се додатни докази: 

 

- смртни лист (смрт наступила од 
18.09.1991. до 14.12.1995.године) 

- увјерење о припадности АРБиХ. 
 
III  НАКНАДА ТРОШКОВА 

 
Члан 7. 

 
Чланови породица шехида-

погинулих бораца који својим сред-
ствима изврше подизање нишана-
надгробних споменика (типизиран-
ог шехидског или другог типа у скл-
аду са својим увјерењима)  имају пра- 
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во накнаде трошкова набавке ниша-
на-надгробних споменика. 
 Висина накнаде из претходн-
ог става не може бити већа од цијене 
коју је Министарство постигло са од-
абраним испоручиоцем нишана – 
надгробних споменика. 

 
Члан 8. 

 
Породица која жели оствари-

ти право на рефундацију мора се об-
ратити писменим захтјевом за рефу-
ндацију средстава Министарству за 
борачка питања, или лично датом 
унифицираном изјавом у Министар-
ству за борачка питања и приложити 
доказ о подизању нишана. 

Као доказ служи: рачун од пр-
едузећа или од самосталне занатске 
радње која је обавила послове израде 
и уградње шехидског нишана или 
надгробног споменика или потврда 
предузећа о плаћеним трошковима. 

Министарство за борачка пи-
тања неће рефундирати трошкове 
додатно изведених радова на мезару 
шехида – погинулог борца.  

 
Члан 9. 

 
Рефундација средстава ће се 

вршити у складу са планираним ср-
едствима у буџету Министарства за 
борачка питања. 

 
Члан 10. 

 
Уколико је породица  постав-

ила нишан – надгробни споменик 
другог типа, а жели да јој се постави 
типизирани надгробни споменик – 
нишан од стране Министарства за 
борачка питања,Министарство је ду- 
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жно извршити постављење  нишана 
– надгробних споменика, уз уредно 
попуњену изјаву породице.  

 У случају из претходног ста-
ва, породица нема право на рефунд-
ацију трошкова претходно поставље-
них нишана другог типа.  

 
Члан 11. 

 
Министарство за борачка пи-

тања ће израдити базу података у ск-
ладу са евиденционим картонима, 
односно изјавама породица шехида 
и погинулих бораца. 
 
IV   ИЗГРАДЊА  
        СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА 

 
Члан 12. 

 
Сва правна и физичка лица 

имају право покренути иницијативу 
код овог Министарства за изградњу 
спомен-обиљежја лицима из члана 1. 
овог Правилника. 

 
Члан 13. 

 

Под спомен-обиљежјем смат-
рају се музеји, спомен собе, спомен 
плоче, «Шехидске капије», хаир-чес-
ме, и други објекти који на примјер-
ен начин подсјећају на значајне лич-
ности или догађаје из одбрамбено-
ослободилачког рата 1992-1995. 

 
Члан 14. 

 

Изградња спомен обиљежја из 
претходног члана ће се вршити у ск-
ладу са расположивим средствима за 
сваку буџетску годину и према дина-
мици и приоритету који утврђује 
Министарство. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

 
За све што није регулисано ов-

им Правилником примјењују се оп-
шти прописи. 

 
Члан 16. 

 
Измјене и допуне овог Прави-

лника се врше на начин и по посту-
пку који важи за  његово доношење. 

 
Члан 17. 

 
Тумачење одредби овог Прав-

илника даје Министар за борачка 
питања. 

 
Члан 18. 

 
Одредбе Закона о управном 

поступку («Службене новине ФБиХ» 
број:2/98) примјењују се у свим пита-
њима која нису уређена посебним 
законом и овим Правилником. 

 
Члан 19. 

 
Даном ступања на снагу овог 

Правилника престаје да важи раније 
донесени Правилник о начину реф-
ундације новчаних  средстава пород-
ицама шехида и погинулих бораца 
које су властитим средствима поди-
гли нишане – надгробне споменике 
својим  погинулим.  

 
Члан 20. 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном доношења, а накнадно ће 
да се објави у „Службеним новинама  
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Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“. 
 

Број:11-41-1864/07      М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године       Адмир Поздеровић,с.р.  

    Г о р а ж д е 
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На основу члана 56. Закона о 
организацији органа управе у Феде-
рацији БиХ («Службене новине ФБиХ»  
број: 35/05) и на основу члана 45. За-
кона о допунским правима бранила-
ца и чланова њихових породица у 
Босанско-подрињском кантону Гора-
жде («Службене новине Босанско–по-

дрињског Кантона Горажде» број: 
9/07), Министар за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде,  д о н о с и : 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о условима и начину кориштења 

права на повлаштену вожњу 
ратних војних инвалида и чланова 

породица шехида – погинулоих 
бораца у јавном градском 

и приградском саобраћају на 
подручју Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се утврђ-
ују услови и начин кориштења права 
на повлаштену вожњу,  права ратних 
војних инвалида и чланова породи-
ца шехида – погинулих бораца који 
имају пребивалиште, односно борав-
иште на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (у даљем текс-
ту: Корисници) у јавном градском и  
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приградском саобраћају на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде (у даљем тексту: Кантон). 

Одредбе овог Правилника се 
примјењују и на лица из става 1. овог 
члана, која немају пребивалиште од-
носно боравиште на подручју Канто-
на, а остварила су повратак у Репуб-
лику Српску у општинама: Фоча, Ча-
јниче, Рудо, Вишеград, Пале, Ново 
Горажде и Рогатица, с тим да су на 
дан потписивања «Општег оквирног 
споразума за мир у БиХ» (14.12.1995.г.) 
имала боравиште на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 Превоз корисника у градском 
и приградском саобраћају према ов-
ом Правилнику може вршити само 
превозник одабран од стране Мини-
старства за борачка питања Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Министарство), у скла-
ду са важећим законским прописима. 

Са одабраним превозником 
Министарство ће закључити посебан 
уговор којим ће се регулисати међу-
собне обавезе и начин обављања ус-
луга превоза. 

 
Члан 3. 

 
Право на повлаштен превоз 

корисника у градском и приградск-
ом саобраћају ће се рјешавати у скла-
ду са овим Правилником и позитив-
ним законским прописима. 

Право из претходног става мо-
гу остварити само корисници којима 
је мјесто пребивалишта односно бор-
авишта удаљено више од три килом-
етра од центра града Горажда. 
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Члан 4. 

 
Право на повлаштен превоз у 

градском и приградском саобраћају 
стечено по овом Правилнику не може 
се пренијети на друго лице. 
 Изузетно, носилац права код 
породице шехида – погинулог бор-
ца, може своје право пренијети на  чл-
ана породице погинулог борца – ше-
хида, који  је корисник права на пор-
одичну инвалиднину, на основу ко-
начног рјешења надлежног органа, 
издатог у складу са важећим феде-
ралним прописима из области бора-
чко – инвалидске заштите; 

 
Члан 5. 

 
 Право на повлаштен превоз у 
градском и приградском саобраћају 
по овом Правилнику корисници могу 
остварити само ако ово право не могу 
остварити по неком другом основу. 
  
II  ПОСТУПАК  
      ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

 
Члан 6. 

 

Корисницима који испуњава-
ју увјете прописане овим Правилни-
ком право на повлаштен превоз у гр-
адском и приградском саобраћају пр-
ипада од првог дана наредног мјесе-
ца од дана подношења захтјева и ва-
жи до истека рока уговора закључен-
ог између Министарства и одабран-
ог пружаоца услуга превоза, када је 
потребно поступак обновити. 

 

Члан 7. 
 

Корисник права, према овом 
Правилнику, дужан је у року од 15  
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дана од дана настале промјене при-
јавити сваку промјену која утиче на 
кориштење, обим и престанак овог 
права. 

Првостепени органи надлеж-
ни за борачко-инвалидску заштиту 
(у даљем тексту: првостепени орган) 
ће по службеној дужности, на основу 
пријаве корисника права или сазна-
ња на други начин о насталој промј-
ени из претходног става овог члана, 
покренути поступак одмах, а најкас-
није у року од 15 дана од дана при-
јема захтјева, односно сазнања и до-
нијети рјешење о престанку или из-
мјени признатог права на повлаштен 
превоз у градском и приградском са-
обраћају, са правним дјеловањем од 
првог дана наредног мјесеца по нас-
талој промјени. 

 
Члан 8. 

 
 Надлежна општинска служба, 
према мјесту пребивалишта поднос-
иоца захтјева, рјешава у првом степе-
ну о праву на повлаштен превоз у 
градском и приградском саобраћају 
према овом Правилнику, уколико 
није другачије регулирано законом 
или другим прописом. 

Рјешење из претходног става 
надлежна општинска служба је дуж-
на донијети у року од 30 (тридесет) 
дана од дана подношења захтјева. 

 
Члан 9. 

 
Првостепени орган води ком-

плетну евиденцију о корисницима 
којима је признато право на повлаш-
тен превоз у градском и приградск-
ом саобраћају према овом Правилн-
ику и доставља Министарству за бо- 
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рачка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту: 
Министарство) мјесечне збирне извј-
ештаје о броју корисника којима је 
признато ово право. 

 
Члан 10. 

 

Првостепени орган доставља 
одабраном превознику списак кори-
сника којима је признато право на 
повлаштен превоз у градском и при-
градском саобраћају и захтјев за из-
давање исказница за превоз. 

 
Члан 11. 

 

 Надзор над рјешењима донес-
еним у првом степену и поступак по 
жалби врши Министарство. 
 
III    НАЧИН ОСТВАРИВАЊА  
         ПРАВА 

 
Члан 12. 

 

Сва лица из члана 2. Закона о 
допунским правима бранилаца и чл-
анова њихових породица у Босанско-
подрињском кантону Горажде («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињск-
ог Кантона Горажде» број: 9/07), им-
ају право на бесплатну вожњу до ба-
њског и климатског лијечилишта,  
када су упућена на лијечење од ст-
ране Министарства и када је органи-
зован посебан превоз. 
 У случају када није организи-
ран посебан пријевоз до бањског и 
климатског лијечилишта, лицима ће 
се надокнадити трошкови превоза у 
редовном аутобуском саобраћају. 

 

Члан 13. 
 

         Обавезна документа која се по- 
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дносе за остваривање права на повл-
аштени превоз у градском и приг-
радском саобраћају су: 
 

1. Захтјев са тачном адресом, ЈМБГ и 
бројем контакт-телефона; 

2. Увјерење о борачком статусу (РВИ, 
ПШ и ПБ) 

3. Фотокопија личне карте 
4. Потврда о мјесту пребивалишта 
5. Доказ да се подносилац захтјева 

не налази у радном односу 
6. Изјава да ово право не остварује 

по неком другом основу 
7. Доказ о уплати партиципације за 

годину дана. 
Изузетно, доказ из тачке 5. пр-

етходног става, неће се узети као иск-
ључив уколико је корисник запосл-
ен, а мјесто пребивалишта и радно 
мјесто корисника су удаљени најма-
ње 3 км од центра града Горажда.  

 
Члан 14. 

 
За кориштење услуга превоза 

у градском и приградском саобраћа-
ју одабрани превозник издаје исказ-
ницу корисницима која важи од да-
на стицања права до истека рока уго-
вора закљученог између Министар-
ства и одабраног пружаоца услуга 
превоза. 

Исказница из претходног ста-
ва се може издати само лично корис-
нику са списка из члана 8. овог Прав-
илника, уз показ документације која 
доказује његов идентитет.  

 
Члан 15. 

 

Од прихваћене цијене годиш-
ње исказнице, уговорене са пружао-
цем услуга превоза, Корисник парт-
иципира са 10%. 
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 Корисник уплаћује партици-
пацију директно на рачун пружаоца 
услуга и то унапријед за годину да-
на, односно за онолики број мјесеци 
који је остао до истека уговора закљ-
ученог са пружаоцем услуга. 

Изузетно од претходног става, 
дјеца без оба родитеља ослобађају се 
партиципације. 

 
Члан 16. 

 
 Поред ратног војног инвали-
да, који је корисник права на додатак 
за његу и помоћ од стране другог ли-
ца, право на повлаштену вожњу има 
и лице које му ту његу и помоћ пружа. 

 
Члан 17. 

 
У складу са одредбама из пре-

тходног члана, одабрани превозник 
ће фактурисати услуге превоза Мин-
истарству, уз табеларни приказ који 
садржи: списак са потписима корис-
ника којима су издате исказнице, бо-
рачки статус, проценат учешћа Мин-
истарства, мјесто пребивалишта и 
обрачун висине трошкова који иду 
на терет Министарства.  
 
IV    ПРЕЛАЗНЕ  И  
        ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

 

За све што није регулисано овим 

Правилником примјењују се општи 
прописи. 

 
Члан 19. 

 

Измјене и допуне овог Прави-
лника се врше на начин и по посту-
пку који важи за  његово доношење. 
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Члан 20. 

 

Тумачење одредби овог Прав-
илника даје Министар за борачка 
питања. 

 

Члан 21. 
 

Одредбе Закона о управном 
поступку («Службене новине ФБиХ» 
број:2/98) примјењују се у свим пита-
њима која нису уређена посебним 
законом и овим Правилником. 

 

Члан 22. 
 

Овај Правилник ступа на сна-
гу даном доношења, а накнадно ће 
да се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:11-41-1863/07     М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године      Адмир Поздеровић,с.р.  

Г о р а ж д е 
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На основу члана 27. Закона о 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица (“Службене новине Фе-
дерације Босне и Херцеговине» број: 
33/04), и на основу члана 13. и 15. 
Закона о допунским правима бораца 
и чланова њихових породица у Бо-
санско-подрињском кантону Гораж-
де («Службене новине Босанско–по-
дрињског Кантона Горажде» број: 
9/07), Министар за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде  д о н о с и : 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
о условима и поступку кориштења 
права бораца и чланова њихових 

породица на здравствену заштиту, 
бањско-климатско лијечење  
и лијечење у иностранству 
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I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником се утврђ-

ује обим, услови и поступак кориш-
тења права на здравствену заштиту, 
бањско-климатско лијечење, лијеко-
ве, трошкове превоза у вези са лије-
чењем демобилисаних бораца, ратн-
их војних инвалида, чланова породи-
ца шехида – погинулих, умрлих и 
несталих бораца и умрлих војних 
инвалида и добитника највећих рат-
них признања (у даљем тексту: Ко-
рисници) који имају пребивалиште, 
односно боравиште на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: Кантон).  

Одредбе овог Правилника се 
примјењују и на лица из става 1. овог  
члана, која немају пребивалиште од-
носно боравиште на подручју Канто-
на, а остварила су повратак у Репу-
блику Српску у општинама Фоча, 
Чајниче, Рудо, Вишеград, Пале, Ново 
Горажде и Рогатица,  с тим да су на 
дан потписивања «Општег оквирног 
споразума за мир у БиХ» (14.12.1995.г.), 
имала боравиште на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 
II  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Члан 2. 

 

Корисницима из члана 1. овог 
Правилника се, под условима утврђ-
еним законом и овим Правилником, 
обезбјеђује здравствена заштита из 
обавезног здравственог осигурања ко-
ја се проводи као: 

 

- примарна,  
- специјалистичко-консултативна,  
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- болничка. 

Лица из члана 1. овог Правил-
ника ослобађају се од обавезе личног 
учешћа осигураних лица у трошко-
вима кориштења здравствене зашти-
те и сношењу трошкова лијечења на 
територији Кантона. 

 
Члан 3. 

 
Корисници из члана 1. овог 

Правилника који су ради остварива-
ња здравствене заштите упућени ван 
мјеста пребивалишта, а на територи-
ји Босне и Херцеговине, имају право 
на трошкове превоза у висини ције-
не повратне аутобуске карте од мје-
ста пребивалишта до мјеста у које су 
упућени ако то право не могу оства-
рити према прописима Завода здрав-
ственог осигурања. 

Захтјев за накнаду трошкова 
превоза из претходног става, са одго-
варајућом документацијом, подноси 
се надлежној општинској служби на 
одлучивање.  

Након проведеног поступка 
одлучивања, о признатом праву на 
накнаду трошкова превоза из претх-
одног члана, надлежна општинска 
служба доноси рјешење и врши обр-
ачун, о чему доставља извјештај Ми-
нистарству. 

Обезбјеђење средстава и над-
зор врши Министарство. 

 
Члан 4. 

 
Корисници и чланови њихо-

вих породица остварују право на зд-
равствену заштиту из обавезног зд-
равственог осигурања по овом Пра-
вилнику, сагласно одредбама Закона 
о здравственој заштити («Службене  
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новине ФБиХ», број: 29/97) и Закона 
о здравственом осигурању («Служ-
бене новине ФБиХ», бр. 30/97 и 7/02), 
као и сагласно одговарајућим измјен-
ама и допунама наведених закона, 
уколико то право не могу остварити 
по другом основу. 

 
Члан 5. 

 
Корисницима који испуњава-

ју увјете прописане законом и овим 
Правилником, право на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог 
осигурања припада од првог дана 
наредног мјесеца од дана подноше-
ња захтјева. 

Право на здравствену зашти-
ту из обавезног здравственог осигур-
ања може се користити док постоје ув-
јети за кориштење тих права пропи-
саних законом и овим Правилником. 

Корисник права, према овом 
Правилнику, дужан је у року од 15 
дана од дана настале промјене при-
јавити сваку промјену која утиче на 
кориштење, обим и престанак овог 
права. 

Првостепени органи надлеж-
ни за борачко-инвалидску заштиту 
(у даљем тексту: првостепени орган) 
ће по службеној дужности, на основу 
пријаве корисника права или сазна-
ња на други начин о насталој пром-
јени из претходног става овог члана, 
покренути поступак одмах, а најкас-
није у року од 15 дана од дана прије-
ма захтјева, односно сазнања и дони-
јети рјешење о престанку или измје-
ни признатог права на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог ос-
игурања, са правним дјеловањем од 
првог дана наредног мјесеца по наст-
алој промјени. 
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Права на здравствену зашти-
ту из обавезног здравственог осигур-
ања стечена по овом Правилнику не 
могу се пренијети на друго лице. 

 
Члан 6. 

 

 Право на здравствену зашти-
ту из обавезног здравственог осигур-
ања корисници могу остварити под 
сљедећим условима: 
 

1. Да не могу бити здравствено осиг-
урани код послодавца по основу 
радног односа; 

2. Да се не баве регистрованом само-
сталном привредном, занатском 
или пољопривредном дјелатнош-
ћу, односно, да нису обавезници 
личног учешћа у здравственој за-
штити из обавезног здравственог 
осигурања; 

3. Да не могу остварити право на зд-
равствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања према пр-
описима ПИО-а; 

4. Да не могу остварити право на зд-
равствену заштиту из обавезног 
здравственог осигурања према пр-
описима Завода за запошљавање; 

5. Да им члан породичног домаћин-
ства није носилац здравственог ос-
игурања по основама наведеним у 
тачкама од 1. до 4. овог члана. 

 
Члан 7. 

 

 Надлежна општинска служба, 
према мјесту пребивалишта подно-
сиоца захтјева, рјешава у првом сте-
пену о праву на здравствену заштиту 
из обавезног здравственог осигурања 
према овом Правилнику, уколико 
није другачије регулирано законом 
или другим прописом. 
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Рјешење из претходног става 
надлежна општинска служба је дуж-
на донијети у року од 30 (тридесет) 
дана од дана подношења захтјева. 

За признавање права на здра-
вствену заштиту првостепени орган 
ће, у складу са одредбама Закона о 
управом поступку, обезбиједити док-
азе о испуњавању услова из члана 6. 
овог Правилника. 

Првостепени орган води ком-
плетну евиденцију о корисницима 
којима је признато право на здравст-
вену заштиту из обавезног здравстве-
ног осигурања према овом Правил-
нику и доставља Министарству за 
борачка питања Босанско-подрињског 

кантона Горажде (у даљем тексту: Мин-
истарство) мјесечне збирне извјештаје о 
броју корисника и износима накнада. 

 

Члан 8. 
 

 Надзор над рјешењима донес-
еним у првом степену и поступак по 
жалби врши Министарство. 

 

Члан 9. 
 

 Средства за остваривање пра-
ва на здравствену заштиту из обавез-
ног здравственог осигурања, према 
овом Правилнику, обезбиједиће се у 
буџету Министарства. 
 Износ накнаде здравствене за-
штите из обавезног здравственог ос-
игурања утврдиће Министарство по-
себним споразумом са Заводом здра-
вственог осигурања. 
 
III   БАЊСКО-КЛИМАТСКО  
        ЛИЈЕЧЕЊЕ 

 

Члан 10. 
 

Корисници из члана 1. овог  
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Правилиника, под условима пропи-
саним овим Правилником, имају пр-
аво на бањско и климатско лијечење. 

Бањско и климатско лијечење, 
према овом Правилнику, јесте лије-
чење које је неопходно као наставак 
лијечења од задобивене ране, повре-
де, озљеде или болести које су проп-
исане као индикација за то лијечење, 
а које се обавља у специјализованим 
здравственим установама у којима се 
у лијечењу примјењује и природни 
фактор, другим здравственим уста-
новама у којима се лијечење обавља 
претежно природним фактором, као 
и у установама и привредним друш-
твима основаним за лијечење, одмор 
и рекреацију у којима се у лијечењу 
примјењује природни фактор. 

Бањско-климатско лијечење се 
може проводити стационирано и ам-
булатно. 

 

Члан 11. 
 

 Корисници имају право на на-
кнаду трошкова превоза до лијечи-
лишта, уколико од стране Минист-
арства није организован превоз до 
мјеста у које су упућени на лијечење. 

 

Члан 12. 
 

Право на бањско-климатско 
лијечење Корисник може користити 
једном у двије календарске године. 

Изузетно од одредби претхо-
дног става овог члана, ако за то пост-
оје медицинске индикације, право на 
бањско-климатско лијечење може се 
користити једном у календарској 
години у трајању од 14 дана. 

 

Члан 13. 
 

Корисници се могу упућива- 
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ти на бањско-климатско лијечење са-
мо у установе са којима је Министа-
рство закључило посебан уговор о 
пружању услуга.  

 
Члан 14. 

 

Приједлог за стационарно или 
амбулантно бањско-климатско лије-
чење корисника, у складу са медици-
нским начелима и праксом, даје над-
лежни љекар специјалиста одговарај-
уће гране медицине (зависно од врс-
те ране, повреде или болести). 

 
Члан 15. 

 

Корисник подноси захтјев са 
приједлогом за лијечење из претход-
ног члана надлежној општинској сл-
ужби за борачко - инвалидску зашт-
иту, према пребивалишту корисни-
ка из члана 1. овог Правилника. 

Општинска служба БИЗ-а пр-
ослијеђује приједлоге Комисији за 
упућивање на бањско-климатско ли-
јечење (у даљем тексту: Љекарска ко-
мисија). 

 
Члан 16. 

 

О потреби упућивања на бањ-
ско-климатско лијечење Љекарска ко-
мисија, на основу приједлога из чла-
на 14. овог Правилника, даје налаз, 
оцјену и мишљење. 

Љекарска комисија може у по-
ступку давања налаза, оцјене и миш-
љења, ако утврди да је потребно, тр-
ажити да се допуни или обнови ме-
дицинска документација на основу 
које се одлучује о потреби упућива-
ња на медицинску рехабилитацију. 

Састав, сједиште, начин и усл-
ове рада Љекарске комисије посебн- 
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им актом ће одредити Министар за 
борачка питања (у даљем тексту: 
Министар). 

 
Члан 17. 

 
Налаз, оцјене и мишљења о 

потреби упућивања на бањско-кли-
матско лијечење Љекарска комисија 
доноси без присуства лица из члана 
1. овог Правилника, а изузетно, уко-
лико је то потребно, Комисија позива 
корисника на преглед. 

Љекарска комисија, утврђује 
и потребу за пратиоцем у току путо-
вања на лијечење и повратка и пот-
ребу сталног присуства пратиоца за 
вријеме љечења, без кориштења мед-
ицинских услуга, за сваки случај по-
јединачно. 

 
Члан 18. 

 
Налаз, оцјену и мишљење о 

потреби упућивања на бањско-клим-
атско лијечење Љекарска комисија је 
дужна донијети у року од 15 дана од 
дана пријема приједлога и о истом 
обавијестити надлежну општинску 
службу. 

 
Члан 19. 

 
У складу са ставом 1. члана 18. 

овог Правилника, на основу налаза, 
оцјене и мишљења Љекарске комис-
ије, надлежна општинска служба, као 

првостепени орган, доноси рјешење 
о упућивању на бањско-климатско 
лијечење  
 Првостепени орган води ком-
плетну евиденцију о корисницима ко-
ји се, према овом Правилнику, упућ-
ују на бањско-климатско лијечење и  
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о томе доставља шестомјесечни извје-
штај Министарству, а по потреби и 
раније. 

Надзор над рјешењима доне-
сеним у првом степену и поступак 
по жалби врши Министарство. 

 
Члан 20. 

 
Надлежне општинске службе 

са простора Кантона ће координи-
рано вршити планирање бањско-кл-
иматског лијечења, које ће се вршити 
у временском периоду од 7 (седам) 
или 14 (четрнаест) дана за максимал-
но 10 (десет) корисника. 

На приједлог ординирајућег 
љекара установе у којој је започело 
бањско-климатско лијечење, корисн-
ик може продужити боравак за још 
један утврђени период, уз сагласност 
Министарства. 

 
Члан 21. 

 

 У временском периоду из пр-
етходног члана утврђује се сљедећи 
однос и број корисника: 
 
- РВИ          5 корисника 
- Демобилисани борци     3 корисника 
- Чланови ПШиПБ        2 корисника 
 

Уколико нису попуњена сва 
мјеста код одређене категорије из 
претходног става због недовољног бр-
оја захтјева, руководилац општинске 
службе иста може попунити из реда 
других категорија, у складу са редо-
слиједом приспјелих захтјева. 

 

Члан 22. 
 

 У складу са чланом 20. и 21. 
овог Правилника, општински орган  
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са највећим бројем корисника (Слу-
жба борачко-инвалидске заштите Оп-
штине Горажде) ће донијети конач-
ну, збирну одлуку о упућивању поје-
дине групе корисника на бањско-
климатско лијечење. 
 Одлука из претходног става 
овог члана, доставља се Министарс-
тву и установи из члана 13. овог Пра-
вилника. 
 
IV   ЛИЈЕЧЕЊЕ У  
       ИНОСТРАНСТВУ 

 
Члан 23. 

 
Корисници из члана 1. овог 

Правилника и чланови њихових по-
родица којима је неопходно лијече-
ње у иностранству имају право на 
накнаду путних трошкова и трошко-
ва лијечења у иностранству. 

 
Члан 24. 

 

Право на накнаду путних тр-
ошкова и трошкова лијечења у инос-
транству се може остварити на осно-
ву поднесеног захтјева, само под усл-
овом да се одређена врста лијечења 
не може остварити у Босни и Херце-
говини, што се наводи у конзилијар-
ној упутници за лијечење у иностра-
нству надлежних Клиничких цента-
ра у ФБиХ, те доказом о прихватању 
лијечења подносиоца захтјева од стр-
ане љекарске установе у иностранству. 

 
Члан 25. 

 

Уколико је лице корисник пр-
ава на додатак за његу и помоћ од 
другог лица, има право на накнаду 
трошкова превоза и боравка за лице 
које с њим путује у пратњи. 
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Изузетно, без обзира на усло-

ве из претходног става, дјеца лица из 
члана 1. овог Правилника до наврш-
ених 15 година живота имају право 
на пратиоца и накнаду путних тро-
шкова и трошкова боравка у иностр-
анству.    

 
Члан 26. 

 
Лица из члана 23. овог Прави-

лника која остваре право на накнаду 
путних трошкова и трошкова лије-
чења у иностранству су обавезна, на-
јкасније у року од 30 дана од дана за-
вршетка лијечења, Министарству по-
днијети извјештај о проведеном лије-
чењу са адекватном љекарском доку-
ментацијом, фактурама за лијечење 
и путним трошковима. 
 
V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
      ОДРЕДБЕ 

 
Члан 27. 

 
Измјене и допуне овог Прави-

лника врше се на начин и по посту-
пку за његово доношење. 

 
Члан 28. 

 
За остваривање права по овом 

Правилнику за кориснике из става 2. 
члана 1. овог Правилника, надлежна 
је најближа општинска служба у са-
ставу Кантона. 

 
Члан 29. 

 

 Даном ступања на снагу овог 
Правилника престају да важе сви ра-
није донесени подзаконски акти који 
се односе на права уређена овим Пр-
авилником.  
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Члан 30. 

 
Тумачење одредби овог Прав-

илника даје Министар за борачка 
питања. 

 
Члан 31. 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном доношења, а накнадно ће 
да се објави у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“. 
       

Број:11-41-1861/07      М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године       Адмир Поздеровић,с.р.  
Г о р а ж д е 
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На основу члана 56. Закона о 
организацији органа управе у Феде-
рацији БиХ („Службене новине Ф 
БиХ“ број: 35/05) и члана 42. Закона 
о допунским правима бранилаца и 
чланова њихових породица у Боса-
нско-подрињском кантону Горажде 
(«Службене новине Босанско–подри-
њског Кантона Горажде» број: 9/07), 
Министар за борачка питања Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
д о н о с и:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о поступку, условима 

 и критеријима за одобравање 
средстава  на име партиципације  
трошкова накнаде за додијељено 

грађевинско земљиште на 
кориштење и накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта   
борцима и члановима њихових 
породица Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
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I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником утврђује 

се поступак, услови и критерији за 
одобравање средстава на име парти-
ципације трошкова накнаде за доди-
јељено грађевинско земљиште на ко-
риштење и накнаде за уређење град-
ског грађевинског земљишта лицима 
из члана 2. Закона о допунским пра-
вима бранилаца и чланова њихових 
породица у Босанско–подрињском ка-
нтону Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“ број: 9/07) (у даљем тексту: бор-
ци и чланови њихових породица). 

 
Члан 2. 

 

 Право на одобравање новчан-
их средстава на име партиципације 
трошкова накнаде за додијељено гр-
ађевинско земљиште и накнаде на 
кориштење градског грађевинског 
земљишта имају лица из члана 2. За-
кона о допунским правима брани-
лаца и чланова њихових породица 
(„Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“ број: 9/07) 
која први пут рјешавају своје стамбе-
но питање на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде под усло-
вом  да су на дан потписивања „Оп-
штег оквирног споразума за мир у 
БиХ„ (14.12.1995.године) имала пре-
бивалиште на подручју Кантона.  

 
Члан 3. 

 

 Максималан износ средстава 
одобрених за партиципацију трошк-
ова накнаде за додијељено грађевин-
ско земљиште и накнаде на кориш- 
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тење градског грађевинског земљиш-
та у току једне буџетске године не 
може бити већи од износа средстава 
планираних за те намјене у буџету 
Министарства за борачка питања Бо-
санско–подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Министарство). 

 

Члан 4. 
 

Право на додјелу средстава на 
име партиципације трошкова накна-
де за додијељено грађевинско земљи-
ште и накнаде за кориштење градск-
ог грађевинског земљишта  подразу-
мијева: 

 

1. Накнаду намијењену за преузето 
или купљено земљиште површи-
не до 400 м² . 

2. Накнаду из основа природних по-
годности градског грађевинског 
земљишта и погодности већ изгр-
ађене комуналне инфраструктуре  
које могу настати приликом кори-
штења тог земљишта, а које нису 
резултат улагања средстава власн-
ика или корисника некретнина – 
ренте, нето грађевинске површи-
не до 100 м². 

3. Накнаде за уређење градског гра-
ђевинског земљишта за изградњу 
породичне стамбене зграде за вла-
стите потребе нето грађевинске 
површине до 100 м². 

 

Лица из члана 2. Закона о до-
пунским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица  у Босанско–
подрињском кантону Горажде, када 
рјешавају питање свога запослења, им-
ају право на партиципацију трошко-
ва накнада из тачака 2. и 3. претход-
ног става за изградњу пословног пр-
остора нето површине до 100 м2, у 
износу од 50 %. 
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Члан 5. 

 
Као мјеродавна цијена квадр-

атног метра грађевинског земљишта, 
узима се она цијена коју утврди оп-
штински орган према градским зон-
ама. 
 
II    КРИТЕРИЈИ  И  МЈЕРИЛА  ЗА  
       ДОДЈЕЛУ  СРЕДСТАВА 

 
Члан 6. 

 
 За остваривање права на пар-
тиципацију трошкова накнаде за до-
дијељено грађевинско земљиште на 
кориштење и накнаде за уређење гр-
адског грађевинског земљишта под-
носилац захтјева мора испуњавати ус-
лове према мјерилима и критерији-
ма како слиједи: 
 

1. учешће у оружаним снагама,  
2. стамбена ситуација, 
3. матријално-породичне прилике. 

 
Члан 7. 

 
Приликом одобравања виси-

не средстава у обзир се узимају мате-
ријалне прилике и мјесечна прима-
ња подносиоца захтјева и пунољетн-
их чланова породичног домаћинст-
ва, и то: 
  

a) Ако је висина мјесечних примања 
из претходног става до висине јед-
не просјечне нето плате у Федера-
цији БиХ, подносилац захтјева ос-
лобађа се трошкова партиципаци-
је која пада на терет Министарст-
ва за борачка питања у износу 100%. 

б) Ако је висина мјесечних примања  
     од једне до двије просјечне нето пл- 
     ате у Федерацији БиХ, подносил- 
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ац захтјева учествује личним сре-
дствима са 25% укупних трошкова 
док преостале трошкове сноси Ми-
нистарство у износу  75%.  

ц) Ако је висина мјесечних примања  
     преко висине двије просјечне нето  
     плате у Федерацији БиХ, подноси- 
     лац захтјева учествује личним сре- 
     дствима са 50% укупних трошко- 
     ва, док преостале трошкове сноси     
     Министарство у износу 50%. 
 
III    ПОСТУПАК  ДОДЈЕЛЕ  
         СРЕДСТАВА 

 
Члан 8. 

 

Поступак признавања ових пр-
ава, на основу захтјева корисника, 
врши општинска служба надлежна 
за борачко- инвалидску заштиту. 

 
Члан 9. 

 

Ради признавања овог права, 
првостепени органи ће обезбиједити 
сљедеће доказе: 
 

- Захтјев, који треба бити уредно 
протоколисан у складу са пропи-
сима о канцеларијском послова-
њу, потпун у смислу навода шта 
се тражи и по ком основу; 

- Увјерење о статусу борца; 
- Кућна листа;  
- Доказ да подносилац захтјева по 

први пут рјешава своје стамбено 
питање, односно да исто нема риј-
ешено на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде и опш-
тинама из става 2. члана 1. Закона  
(укључујући и чланове породичн-
ог домаћинства); 

- Рјешење о додјели грађевинског зе-
мљишта, о дозволи за грађење и  
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- висини ренте; 
- Купопродајни уговор (оргинал или 

овјерена фотокопија); 
- Увјерење о мјесту пребивалишта;  
- Увјерење о кретању подносиоца 

захтјева;  
- Доказ о укупним мјесечним нов-

чаним примањима подносиоца за-
хтјева и пунољетних чланова пор-
одичног домаћинства;  

Остали потребни докази рел-
евантни за одлучивање о праву у св-
аком конкретном случају. 

 
Члан 10. 

 
У диспозитиву Рјешења о пр-

изнатом праву накнаде трошкова за 
додијељено градско грађевинско зе-
мљиште, односно ренту, обавезно тре-
ба да стоји: «Трошкове по основу пр-
ава признатих овим Рјешењем сноси-
ће Министарство у износу од____КМ 
тј._____%, док преостали дио трошк-
ова у износу од______КМ, тј._____% 
сноси подносилац захтјева.»  

 
Члан 11. 

 

Руководилац надлежне општ-
инске службе на основу захтјева и 
приложене документације у складу 
са одредбама ЗУП-а, доноси поједи-
начна рјешења о признавању права 
на партиципацију трошкова.   

 
Члан 12. 

 

По окончању првостепеног по-
ступка, руководилац Општинске сл-
ужбе доставља цјеловит извјештај о 
признавању права по овом Правилн-
ику и поступку додјеле средстава Ми-
нистарству за борачка питања  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде.  
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Члан 13. 

 

        У другом степену поступак по 
жалби о признавању права на парти-
ципацију трошкова рјешава Минис-
тарство за борачка питања  Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде.  
 
IV   ИЗВОРИ СРЕДСТАВА   

 
Члан 14. 

 

Средства за партиципацију и 
трошкови накнаде за додијељено гр-
ађевинско земљиште на кориштење 
и накнаде за уређење градског гра-
ђевинског земљишта обезбјеђују се 
из буџета Министарства. 
 

V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
       ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 
 

Надзор над признавањем пра-
ва и одобравањем средстава по овом 
Правилнику врши Министарство. 

 

Члан 16. 
 

Измјене и допуне овог Прави-
лника се врше на начин и по посту-
пку који важи за његово доношење.  

 

Члан 17. 
 

При признавању права на па-
ртиципацију трошкова накнаде за до-
дијељено грађевинско земљиште и 
накнаде за уређење градског грађев-
инског земљишта, општински органи су 
дужни примјењивати овај Правилник. 

 

Члан 18. 
 

Тумачење одредаба овог Пра-
вилника даје Министар за борачка 
питања. 
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Члан 19. 

 
Одредбе Закона о управном 

поступку  („Службене новине Ф БиХ“ 
број: 2/98), примјењују се у свим пит-
ањима  која нису уређена посебним 
законом и овим Правилником. 

 
Члан 20. 

 
Овај Правилник ступа на сна-

гу даном доношења а накнадно ће да 
се објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:11-14-1865/07      М И Н И С Т А Р 
27.09.2007.године       Адмир Поздеровић,с.р.  

Г о р а ж д е 
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На основу члана 42. а у вези са 
чланом 47. став 3. и чланом 57. став 3. 
Закона о здравственом осигурању 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број:30/97 и 07/02) и члана 20. Ста-
тута Завода  здравственог осигурања  
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, Управни одбор Кантоналног за-
вода здравственог осигурања, на 23. 
сједници одржаној 18.09.2007.године, 
донио је: 
 
 

О Д Л У К У 
о накнади плате за вријеме 

привремене спријечености за рад 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одређује се ви-
сина и највиши износ накнаде плате 
и начин остваривања накнаде плате 
за вријеме привремене спријеченос-
ти за рад која се исплаћује на терет 
средстава Завода здравственог осигу- 
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рања Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Основица за накнаду плате је 
плата осигураника исплаћена у пре-
тходном мјесецу прије наступања сл-
учаја на основу којег стиче право на 
накнаду, односно плата на коју је пл-
аћен допринос за здравствено осигу-
рање. 
 Накнада плате за вријеме пр-
ивремене спријечености за рад која 
се рефундира од  стране Завода здр-
авственог осигурања Босанско-подр-
ињског кантона Горажде је 80% нето 
исплаћене плате на коју су плаћени 
доприноси на и из плате и порез на 
плату, с тим да не може бити већа 
од 80% просјечне плате исплаћене 
у Федерацији БиХ према посљедњ-
ем објављеном податку Федералн-
ог завода за статистику, и 100% од 
основице на накнаду за вријеме пр-
ивремене спријечености за рад због 
болести и компликација проузро-
кованих трудноћом и за вријеме 
привремене спријечености за рад 
због трансплантације живог ткива 
и органа у корист друге особе. 
 Накнада плате из претходног 
става ове Одлуке не може бити нижа 
од износа минималне плате важеће 
за мјесец за који се утврђује накнада. 
           Валоризација основице за нак-
наду плате за вријеме боловања изв-
ршиће се у складу са Законом о здра-
вственом осигурању. 
 

Члан 3. 
 
 Обрачун и исплату накнаде 
плате осигуранику врши послодав- 
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ац, с тим што поврат нето плате, 
заједно са доприносима за пензијс-
ко-инвалидско осигурање, врши За-
вод здравственог осигурања Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде у 
року од 45 дана од дана подношења 
захтјева за поврат. 
 Правно, односно физичко ли-
це захтјев за рефундацију подноси 
за нето исплаћени износ. 
 Обавеза плаћања доприноса  
за пензијско-инвалидско осигура-
ње је на Заводу здравственог осигу-
рања Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Право на накнаду из претход-
ног члана осигурана лица могу оств-
арити под условом да је обвезник до-
приноса измирио обавезу уплате до-
приноса у складу са важећим пропи-
сима и да је у претходних шест мјес-
еци непрекидно или у претходних 
12 мјесеци са прекидима осигурано 
лице провело на раду. 
 У случају  да обвезници допр-
иноса уплаћују доприносе обавезног 
здравственог осигурања по стопи и 
основици мањој од стопе и основице 
утврђене Законом и другим важећим 
прописима, накнада плате умањује 
се сразмјерно проценту умањења ос-
новице и стопе доприноса. 
 Осигуранику којем је за врије-
ме привремене спријечености за рад 
престао радни однос, односно обав-
љање дјелатности личним радом, пр-
авно односно физичко лице исплаћ-
ује накнаду плате највише 30 дана 
након престанка радног односа, одн-
осно обављања дјелатности личним 
радом. 
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 Осигураник нема право на на-
кнаду плате под условима из члана 
45. Закона о здравственом осигурању. 
 

Члан 5. 
 
 Захтјев за рефундацију се по-
дноси Заводу здравственог осигура-
ња Босанско-подрињског кантона Го-
ражде према мјесту уплате доприно-
са  и пребивалишту осигураника. 
 

 Уз захтјев се прилажу: 
- дознака издата од овлаштеног 

љекара; 
- потврда о оствареној плати за мј-

есец који претходи мјесецу у кој-
ем је наступила спријеченост за 
рад; 

- потврда о исплаћеној плати за 
коју се тражи рефундација; 

- фотокопија налога о уплати до-
приноса на и из плате и пореза 
на плату за мјесец за који се тра-
жи рефундација. 

 
Члан 6. 

 

 Осигураник који је упућен 
надлежном органу пензијског и ин-
валидског осигурања ради добија-
ња оцјене радне способности и инв-
алидности ако боловање траје неп-
рекидно или у прекидима укупно 
12 мјесеци за исту болест у току дв-
ије календарске године, дужан је у 
року од 60 дана и након истека овог 
рока од дана пријема приједлога 
изабраног доктора медицине Заво-
ду здравственог осигурања Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде до-
ставити оцјену преостале радне сп-
особности и инва-лидности, како је 
то речено одредбом члана 60. Зако-
на о здравственом осигурању. 
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 Ако надлежни орган пензиј-
ског и инвалидског осигурања не 
донесе оцјену радне способности и 
инвалидности у року из става 1. ов-
ог члана, Завод здравственог осигу-
рања Босанско-подрињског канто-
на Горажде ће и даље исплаћивати 
накнаду плате осигуранику и допр-
иносе за пензијско и инвалидско 
осигурање, али је надлежни орган 
пензијског и инвалидског осигура-
ња обавезан вратити исплаћене на-
кнаде Заводу здравственог осигура-
ња, најкасније у року од 30 дана од 
дана пријема захтјева за поврат. 
 Осигураник на којег се доно-
си оцјена радне способности и инв-
алидности у року од 60 дана и нак-
он тог рока од дана пријема пријед-
лога изабраног доктора медицине 
дужан је обезбиједити увјерење од 
доносиоца првостепеног рјешења о 
признавању инвалидности да је по-
ступак оцјене радне способности и 
инвалидности у току, окончан. 
 Увјерење из става 3. члана 6. 
осигураник је дужан најмање једн-
ом мјесечно достављати Комисији 
за контролу боловања Завода здра-
вственог осигурања Босанско-подр-
ињског кантона Горажде. 
  

Члан 7. 
 
 О праву на рефундацију пла-
те Завод здравственог осигурања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
рјешава по прибављеној оцјени иза-
браног доктора медицине, односно 
љекарске комисије и контролора За-
вода здравственог осигурања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, 
без доношења формалног рјешења, 
али је дужан издати писмено рјеше-
ње ако то осигураник тражи. 
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 У случају када осигуранику 
правно, односно физичко лице није 
утврдило накнаду плате сагласно ов-
ој одлуци, приговор се подноси Упр-
авном одбору који рјешава о прави-
ма осигураних лица у другом степе-
ну. 

 
Члан 8. 

 
 Право на накнаду плате за вр-
ијеме привремене спријечености за 
рад осигурано лице има у трајању 
утврђеном чланом 60. Закона о здра-
вственом осигурању. 
 

Члан 9. 
 
 У случају злоупотребе права 
на боловање и с тим накнаде плате 
примјењују се чланови од 65. до 67. и 
чланови од 115. до 117. Закона о зд-
равственом осигурању. 
 

Члан 10. 
 
 Ова одлука ступа на снагу да-
ном доношења. 
 Ступањем на снагу ове Одлу-
ке, ставља се ван снаге Одлука број: 
14-2383/99 („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ 
број:19/00), Одлука број:14-7/01 („Сл-

ужбене новине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“ број:1/01), и  Од-

лука број:14-177/07 („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број:3/07). 

 
Члан 11. 

 
 Започети а неријешени захтј-
еви за рефундацију боловања преко 
42 дана прије доношења ове Одлуке,  
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ријешиће се према одлукама које су 
стављене ван снаге у члану 10. ове 
Одлуке. 
 

Број:14-2622/07                Предсједник  
18.09.2007.године       Управног одбора 
Г о р а ж д е                Расим Имшировић,с.р.                                                                                                
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На основу  Поглавља VI члана 
2. става 2. и члана 4. Устава Федерац-
ије Босне и Херцеговине («Службене 
новине Федерације Босне и Херцего-
вине», број:1/94,13/97), и члана 13. 
Закона о принципима локалне само-
управе у Федерацији Босне и Херце-
говине („Службене новине Федерац-
ије Босне и Херцеговине“, број: 49/06), 
Општинско вијеће Општине Гораж-
де, на 42. редовној сједници, одржан-
ој дана 30.08.2007.године, усвојило је: 
 

 

С Т А Т У Т 
ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Статутом, у складу са 
Уставом и Законом, уређује се само-
управни дјелокруг јединице локалне 
самоуправе, органи, међусобни одн-
оси органа, мјесна самоуправа, непо-
средно учествовање грађана у одлуч-
ивању, финансирање и имовина, пр-
описи и други акти, јавност рада, су-
радња јединица локалне самоуправе, 
односи и сурадња са федералним и 
кантоналним властима, као и друга 
питања од значаја за организацију и 
рад Општине Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Општина Горажде је јединица  
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локалне самоуправе која је успостав-
љена законом, а представља становн-
иштво општине Горажде, штити њи-
хов интерес и промовира развој. 
 

Члан 3. 
 

Сједиште Општине је у Гора-
жду, улица Маршала Тита број 2. 
 

Члан 4. 
 

Општина Горажде (у даљем 
тексту: Општина) је правно лице, са 
правима и обавезама утврђеним Ус-
тавом, Законом и овим  Статутом. 

 
Члан 5. 

 

Општина има грб, заставу, пе-
чат, као и друга обиљежја о којима 
одлучује Општинско вијеће. 

 
Члан 6. 

 

Службени језици у општини 
су босански, хрватски и српски језик. 

Службена писма су латиница 
и ћирилица. 

Остали језици и писма се могу 
користити као средство комуникације. 

 
Члан 7. 

 

 Територију општине Горажде 
сачињавају мјесне заједнице које су 
Статутом Општине Горажде из 1992. 
године улазиле у састав Општине 
Горажде, а новим територијалним 
разграничењем су остале у Федерац-
ији Босне и Херцеговине. 
 Територијална организација 
мјесних заједница и општине регул-
ира се посебном одлуком Општинск-
ог вијећа. 
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Члан 8. 
 

Општина Горажде је у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде (у даљем тексту Кантон). 

 
Члан 9. 

 
Дан Општине је 18. септемб-

ар, један од најзначајнијих датума у 
историји Општине Горажде. 
 

Члан 10. 
 
 Општина може остварити су-
радњу са другим општинама и град-
овима ради ефикаснијег извршавања 
послова од заједничког интереса. О 
облицима и начинима сарадње, Оп-
штина закључује споразум. 
 Општина може приступити 
међународним удружењима локалн-
их заједница и сурађивати са одгова-
рајућим локалним јединицама друг-
их држава. 
 Одлуку о остваривању сурад-
ње, облицима сурадње и Одлуку о 
приступању међународним удруже-
њима доноси Општинско вијеће, под 
увјетима и на начин прописан Уста-
вом, Законом и овим Статутом. 
 
II - САМОУПРАВНИ ДЈЕЛОКРУГ  
       ОПШТИНЕ 
 

Члан 11. 
 

 Општина у оквиру самоупра-
вног дјелокруга, у складу са Уставом 
и Законом, има властите надлежнос-
ти да: 
 

- осигурава и штити људска права 
и основне слободе у складу са Ус-
тавом; 
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- доноси буџет Општине; 
- доноси Програм и план развоја 

Општине и ствара увјете за привр-
едни развој и запошљавање; 

- доноси План заштите од пожара 
Општине Горажде; 

- утврђује и проводи политику уре-
ђења простора и заштите човјеко-
ве околине; 

- доноси просторне, урбанистичке и 
проведбене планове, укључујући 
зонирање; 

- утврђује и проводи стамбену пол-
итику те  доноси програм стамбе-
не и друге изградње; 

- утврђује политику кориштења и  
висину накнаде за кориштење јав-
них добара; 

- утврђује и води политику распол-
агања, кориштења и управљања гр-
ађевинским земљиштем; 

- утврђује политику управљања и 
располагања имовином Општине; 

- утврђује политику управљања пр-
иродним ресурсима Општине и ра-
сподјеле средстава остварених на 
основу њиховог кориштења; 

- управља, финансира и унапређује 
дјелатности и објекте локалне ко-
муналне инфраструктуре: 
- водоснабдијевање, одвођење и 

прерада отпадних вода, 
- прикупљање и одлагање чврст-

ог отпада, 
- одржавање јавне чистоће, 
- градска гробља, 
- локални путови и мостови, 
- улична расвјета, 
- јавна паркиралишта, 
- паркови; 

- организује и унапређује локални 
јавни превоз; 

- утврђује политику предшколског 
образовања, унапређује мреже ус- 
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танова, те управља и финансира 
јавне установе предшколског обр-
азовања; 

- оснива, управља, унапређује и фи-
нансира установе основног образ-
овања; 

- оснива, управља, унапређује и фи-
нансира установе и изградњу обј-
еката за задовољавање потреба ст-
ановништва у области културе и 
спорта; 

- оцјењује рад установа и квалитета 
услуга у дјелатности здравства, со-
цијалне заштите, образовања, кул-
туре и спорта, те осигурава  фина-
нсијска средстава за унапређење 
њиховог рада и квалитета услуга 
у складу са потребама становни-
штва и могућностима Општине; 

- анализира стање јавног реда и ми-
ра, сигурности људи и имовине, 
те предлаже мјере према надлеж-
ним органима за ова питања; 

- организира, проводи и одговорна 
је за мјере заштите и спашавање 
људи и материјалних добара од 
елементарних непогода и природ-
них катастрофа; 

- успоставља и врши инспекцијски 
надзор над извршавањем прописа 
из властитих надлежности Општ-
ине; 

- доноси прописе о порезима, накн-
адама, доприносима и таксама из 
надлежности Општине; 

- расписује референдум за подручје 
општине; 

- расписује јавни зајам и одлучује о 
свом задужењу; 

- подузима мјере за осигурање хиг-
ијене и здравља; 

- осигурава увјете рада локалних 
радио и ТВ-станица у складу са 
законом; 
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- осигурава и води евиденцију о ли-

чним стањима грађана и бирачк-
их спискова; 

- обавља послове из области премје-
ра и катастра земљишта те евиде-
нције о некретнинама; 

- организира ефикасну локалну уп-
раву прилагођену локалним пот-
ребама; 

- успоставља организацију мјесне са-
моуправе; 

- брине о заштити животиња; 
- оснива и издаје Службене новине 

Општине Горажде и    
- друга питања у складу са Уставом 

и Законом. 
 

Члан 12. 
 

 Општина је самостална у одл-
учивању о питањима из властитих 
надлежности, које не могу бити огра-
ничене или ускраћене од федералн-
их или кантоналних власти, осим у 
случајевима утврђеним Уставом и 
Законом. 
 

Члан 13. 
 

 Општини могу бити повјере-
ни и послови федералних и канто-
налних власти законом, након консу-
лтирања органа Општине којима се 
послови повјеравају, узимајући у обз-
ир принцип супсидијарности и спос-
обности локалних власти и њихове 
администрације да те послове ефик-
асно обављају, уз обезбјеђење фина-
нсијских средстава. 
 
III -  ОРГАНИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 14. 
 

Органи Општине су: 
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1.Општинско вијеће и 
2.Општински начелник/начелница. 
 
1.  ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ 

 
Члан 15. 

 

Општинско вијеће је предста-
вничко тијело грађана општине, које 
функцију власти врши у складу са 
Уставом, Законом и овим Статутом. 
 

Члан 16. 
 

Општинско вијеће има свој 
Пословник. 
 

Члан 17. 
 

Општинско вијеће броји двад-
есет пет (25) вијећника/вијећница. 

Мандат вијећника Општинс-
ког вијећа траје четири (4) године, а 
избор се врши на начин и поступак 
утврђен Изборним Законом Босне и 
Херцеговине. 
 У погледу поштивања права 
националних мањина примјењиваће 
се поглавље 13.а Изборног Закона Бо-
сне и Херецеговине. 
 

Члан 18. 
 

Орган одлучивања у Општи-
ни је Општинско вијеће. 

Општинско вијеће у оквиру 
својих надлежности: 

 

- припрема и двотрећинском већи-
ном гласова усваја Статут Општ-
ине; 

- усваја буџет и извјештај о изврше-
њу буџета Општине већином гла-
сова од укупног броја вијећника; 

- доноси развојне, просторне и урб-
анистичке планове и програме, те  

Број 13 – страна 1211 
 
 

проведбене планове, укључујући зо-

нирање; 
- доноси прописе о порезима, такс-

ама, накнадама и доприносима 
Општине у складу са законом; 

- доноси одлуке о управљању и ра-
сполагању имовином Општине; 

- доноси одлуке о задуживању; 
- доноси програме уређења грађев-

инског земљишта; 
- доноси план кориштења јавних по-

вршина; 
- доноси одлуке о организацији мј-

есне самоуправе и називима ули-
ца, тргова, мостова и дијелова на-
сељених мјеста; 

- доноси одлуке о удруживању Оп-
штине у савез општина и друге 
облике организовања; 

- доноси одлуке о проглашењу пра-
зника Општине; 

- доноси одлуке о наградама и при-
знањима Општине; 

- бира и разрјешава Предсједавајућег и 
замјеника Предсједавајућег Вијећа; 

- доноси одлуке о расписивању ре-
ферендума; 

- разматра годишње извјештаје о 
провођењу политике Општине и 
активностима 
Начелника/Начелнице; 

- оснива општинске службе; 
- оснива предузећа и установе за 

обављање послова од интереса за 
Општину; 

- доноси Пословник Општинског 
вијећа; 

- усваја и доноси План заштите од 
пожара Општине Горажде; 

- обавља и друге послове утврђене 
законом и Статутом. 

 

Члан 19. 
 

 Рад Општинског вијећа је јаван. 
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 Када је законом предвиђено, 
Општинско вијеће може одлучити да 
одређена питања разматра без при-
суства јавности. 
 

Члан 20. 
 

 Општинско вијеће доноси од-
луке већином гласова укупног броја 
вијећника/вијећница, осим у случај-
евима прописаним овим Статутом, 
на начин који је регулисан Пословн-
иком. 

Статут, одлуку о оснивању, 
односно о укидању мјесне заједнице, 
сагласност за промјене граница опш-
тине и одлуку о преношењу послова 
из самоуправног дјелокруга Општи-
не,Општинско вијеће доноси двотре-
ћинском већином гласова од укупног 
броја вијећника/вијећница.   
 

Члан 21. 
 

 Прва сједница Општинског 
вијећа у новом сазиву биће одржана 
најкасније тридесет (30) дана након 
објављених  и потврђених  изборних 
резултата. 
 

Члан 22. 
 

 Прву сједницу Општинског ви-

јећа у новом сазиву сазива Предсједа-
вајући претходног сазива Општинск-
ог вијећа и њом предсједава до избо-
ра новог Предсједавајућег Општинс-
ког вијећа. 
 Ако Предсједавајући Општи-
нског вијећа претходног сазива или 
његов замјеник не сазове конституи-
рајућу сједницу у року из претходн-
ог чланова, сједницу ће сазвати нај-
старији вијећник/вијећница новог 
сазива. 
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Члан 23. 
 
 На првој сједници Општинск-
ог вијећа врши се избор Предсједава-
јућег и замјеника Предсједавајућег 
Општинског вијећа тајним гласањем 
већином гласова укупног броја вије-
ћника. 
 Предсједавајући Општинског 
вијећа и Општински начелник/наче-
лница у општинама или Општинс-
ким вијећима вишенационалног сас-
тава не могу бити из реда истог кон-
ститутивног народа. 
 

Члан 24. 
 
 Предсједавајући представља 
Општинско вијеће и предсједава сје-
дницама Општинског вијећа. 
 Мандат Предсједавајућег и за-
мјеника Предсједавајућег Општинск-
ог вијећа траје до истека мандата виј-
ећника, осим у случају разрјешења 
или смјене. 
 Предсједавајући, односно зам-
јеник Предсједавајућег Општинског 
вијећа могу своју дужност обављати 
професионално, о чему одлучује Оп-
штинско вијеће. 
 Права и дужности Предсједа-
вајућег Општинског вијећа и његовог 
замјеника утврђују се Пословником. 
 

Члан 25. 
 
 Предсједавајући и замјеник 
Предсједавајућег Општинског вијећа 
могу поднијети оставку, односно мо-
гу бити разријешени или смијењени 
прије истека мандата одлуком Опш-
тинског вијећа, која је донесена  већ-
ином гласова укупног броја вијећни-
ка. 
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Члан 26. 
 

 Општинско вијеће има секре-
тара који је државни службеник. 
 Секретар Општинског вијећа 
стара се о организацији и одржавању 
сједница Општинског вијећа, те зако-
нитости аката које доноси Општин-
ско вијеће. 
 Секретара Општинског вијећа 
поставља Општинско вијеће по прет-
ходно проведеној процедури од стр-
ане Агенције за државну службу.    
 

Члан 27. 
 

 Општинско вијеће може обра-
зовати стална и повремена радна ти-
јела, чији се састав, дјелокруг и нач-
ин рада уређује Пословником Општ-
инског вијећа. 
 Чланови радних тијела Опш-
тинског вијећа имају право на накна-
ду за свој рад која се утврђује одлук-
ом Општинског вијећа у складу са 
законом. 
 
ОПШТИНСКИ ВИЈЕЋНИК 

 
Члан 28. 

 

 Општински вијећник/вијећн-
ица (у даљем тексту вијећник) је пре-
дставник свих грађана општине у 
Општинском вијећу, изабран непос-
редним и тајним гласањем, са манда-
том, правима и обавезама прописан-
им Уставом, Законом и овим Статутом. 

 
Члан 29. 

 

 Вијећник врши своје дужнос-
ти према свом слободном увјерењу, а 
присуствовање сједницама општинс-
ког вијећа мора бити ефективно. 
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Вијећник се у јавном животу 
треба понашати на примјерен и ети-
чан начин, те обављати своје дужно-
сти савјесно и искључиво за доброб-
ит грађана општине. 
 

Члан 30. 
 

 Права и обавезе вијећника од-
ређене су прецизније Пословником  
Општинског вијећа. 
 

Члан 31. 
 

Вијећници/вијећнице одгова-
рају за уставност и законитост аката 
које вијеће доноси у оквиру своје на-
длежности. 
 
2.   ОПШТИНСКИ  
      НАЧЕЛНИК/НАЧЕЛНИЦА 
 

Члан 32. 
 

 Општински начелник/начел-
ница је извршни орган Општине, ко-
ји обавља функције утврђене Устав-
ом, Законом и овим Статутом. 
 Избор Општинског начелни-
ка/начелнице врши се непосредно 
на начин и по поступку утврђеном 
законом. 
 

Члан 33. 
 

 Мандат Општинског начелн-
ика/начелнице траје четири године. 
 Општински начелник/начел-
ница може поднијети оставку или 
бити опозван у складу са законом. 
Поступак опозива регулише се Пос-
ловником Општинског вијећа. 
  

Члан 34. 
 

 Општинског начелника/нач- 
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елницу за случај престанка мандата 
из разлога прописаних законом или 
у случају спријечености да обавља 
своју дужност привремено мијења 
Предсједавајући Општинског вијећа 
или вијећник/вијећница које већин-
ом гласова изабере Општинско вијеће. 
 

Члан 35. 
 

Општински начелник/начел-
ница у оквиру своје надлежности: 

 

- представља и заступа Општину; 
- доноси акте из своје надлежности; 
- израђује и Вијећу на усвајање под-

носи нацрт и приједлог буџета, 
економске планове, развојне план-
ове, инвестиционе програме, про-
сторне и урбанистичке планове и 
остале планске и регулаторне до-
кументе који се односе на кориш-
тење и управљање земљиштем, 
укључујући зонирање и кориште-
ње јавног земљишта; 

- предлаже одлуке и друге опште 
акте вијећу; 

- проводи политику Општине у ск-
ладу са одлукама Вијећа, изврша-
ва буџет Општине и осигурава пр-
имјену одлука и других аката Вијећа; 

- извршава законе и друге прописе 
чије је извршење повјерено Општини; 

- утврђује организацију служби за 
Општинску управу; 

- доноси Правилник о унутрашњој 
организацији општинских служби; 

- реализује сарадњу са другим опш-
тинама, градовима, међународн-
им и другим организацијама у ск-
ладу са одлукама и закључцима 
Вијећа; 

- подноси извјештај Вијећу о оства-
ривању политике Општине и сво-
јим активностима; 
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- утврђује радно вријеме и распор-

ед радног времена. 
 

Члан 36. 
 
 Послове из претходног члана 
начелник/начелница врши самоста-
лно и путем служби за управу и др-
угих општинских служби. 
 Општинским службама за 
управу руководи начелник/начелн-
ица Општине уз помоћ помоћника 
Начелника/начелнице који имају ст-
атус државних службеника. 
 

Члан 37. 
 
 Начелник/начелница одгова-
ра за уставност и законитост аката 
које доноси, односно предлаже Вије-
ћу. 
 
IV- МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ  
       ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       И ОПШТИНСКОГ  
       НАЧЕЛНИКА / НАЧЕЛНИЦЕ 
 

Члан 38. 
 
 Међусобни односи Вијећа и 
начелника/начелнице заснивају се 
на принципима међусобног уважав-
ања и сарадње, уз појединачну одго-
ворност за остваривање властитих 
надлежности и заједничку одговор-
ност за функционисање Општине. 
    

Члан 39. 
 

У року од три мјесеца након 
конституирајуће сједнице Општинс-
ког вијећа, Општински начелник/на-
челница доставља Општинском вије-
ћу приједлог који садржи основе пр- 
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ограма и политике које треба оства-
рити у току мандата. 
 

Члан 40. 
 
 Општинско вијеће врши про-
вјеру провођења програма сваке го-
дине, најкасније до марта за претхо-
дну годину.  
 Уколико Општинско вијеће см-
атра да је програм постао у цијелос-
ти или дјеломично неадекватан, мо-
же одлуком позвати начелника/нач-
елницу  да га замијени, указујући на 
мјере и активности које треба пре-
дузети. 
 

Члан 41. 
 
 Вијеће, односно начелник/на-
челница могу у року од три дана на-
кон доношења одлуке затражити да 
Вијеће, односно начелник/начелни-
ца преиспита одлуку или акт који 
сматра неуставним или незаконитим. 
 У случају из претходног става 
надлежни орган је дужан преиспита-
ти своју одлуку, односно акт у року 
од тридесет дана и обавијестити Виј-
еће, односно начелника/начелницу 
о својој одлуци до када се тај акт неће 
извршити.  
 Када Вијеће, односно начелн-
ик/начелница потврди своју одлуку, 
односно акт, Вијеће, односно начелн-
ик/начелница, може у року од петн-
аест дана покренути поступак преис-
питивања одлуке, односно акта пред 
надлежним органом у складу са Уст-
авом и Законом. 

 

Члан 42. 
 

 Општинско вијеће, односно на-

челник/начелница може у року од  
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три дана након доношења одлуке за-
тражити да Вијеће, односно начелн-
ик/начелница, преиспита одлуку или 
акт који сматра штетним по интересе 
или имовину Општине. 
 Орган који је донио одлуку 
преиспитаовће је најкасније у року 
од петнаест дана, до када се она не 
примјењује. 
 Пословником Општинског ви-
јећа ће се ближе регулисати начин и 
поступак по одредбама из става 1.и 
2.овог члана и члана 41. 
  

Члан 43. 
 

Начелник/начелница су дуж-
ни редовно информисати Вијеће о 
остваривању политике Општине. 

Начелни/начелница ће одго-
варати на вијећничка питања и да-
вати мишљење о иницијативама нај-
касније у року од петнаест дана од 
дана пријема.  
  

Члан 44. 
 

 Општинско вијеће је дужно да 
размотри приједлог акта који подно-
си Општински начелник/начелница 
и да се о истом изјасни најкасније у 
року од тридесет дана. 
 
V – МЈЕСНА САМОУПРАВА 

 

Члан 45. 
 

 Мјесна самоуправа остварује се 
у мјесним заједницама као обавезном 
облику мјесне самоуправе. 
 

Члан 46. 
 

 Мјесну заједницу оснива Оп-
штинско вијеће одлуком, у складу са 
законом и Статутом Општине. 
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 Одлуком о оснивању мјесне 
заједнице утврђује се назив, сједиш-
те, подручје мјесне заједнице, мјесна 
подручја, односно други дијелови мј-
есне заједнице, као и друга питања у 
вези са остваривањем мјесне самоуправе. 

 О промјени назива мјесне заје-
днице одлучује Општинско вијеће. 
 

Члан 47. 
 

 Иницијативу за оснивање мје-
сне заједнице могу покренути грађа-
ни (најмање 10% бирача од укупно 
уписаних бирача у бирачки списак 
насељених мјеста), удружења грађа-
на са подручја насељеног мјеста за 
чије се подручје предлаже оснивање 
нове мјесне заједнице, Општинско 
вијеће или начелник/начелница Оп-
штине.  
 

Члан 48. 
 

 О иницијативи за оснивање 
мјесне заједнице гласа се јавно на зб-
оровима мјесних заједница, а иници-
јатива је прихваћена ако се за њу из-
јасни 10% бирача од укупно уписан-
их у бирачки списак насеља за чије 
се подручје предлаже оснивање мјес-
не заједнице. 
 Усвојена иницијатива се дост-
авља Вијећу. 
 

Члан 49. 
 

 Након што је иницијатива о 
оснивању мјесне заједнице из прет-
ходног члана прихваћена, Вијеће ће 
у року од 60 дана заузети став о пра-
вној ваљаности и основаности покре-
нуте иницијативе.  

О прихваћању иницијативе 
Вијеће доноси одлуку. 
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Члан 50. 

 

Мјесна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и дуж-
ности утврђених Статутом и Одлу-
ком о оснивању. 
 

Члан 51. 
 

 Статутом мјесне заједнице, у 
складу са овим Статутом и актом о 
оснивању утврђују се послови које 
обавља мјесна заједница, органи, по-
ступак избора, организација и рад 
органа мјесне заједнице, начин одлу-
чивања и друга питања од значаја за 
рад мјесне заједнице. 
 Статут мјесне заједнице доно-
си збор грађана мјесне заједнице ве-
ћином од укупног броја присутних 
грађана, којих не може бити мање од 
тридесет. 
 

Члан 52. 
 

 Мјесно подручје је териториј-
ално одређен дио мјесне заједнице 
који чини дио насеља или једно нас-
еље или више међусобно повезаних 
насеља.  
 

Члан 53. 
 

 Грађани у мјесној заједници 
кроз органе мјесне заједнице одлу-
чују о пословима значајним за живот 
и рад на подручју мјесне заједнице, 
утврђене законом, овим Статутом и 
Статутом мјесне заједнице. 
 

Члан 54. 
 

 Општинско вијеће може одлу-
ком пренијети на мјесну заједницу 
извршавање одређених послова из  
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своје надлежности, а нарочито изгра-
дњу, одржавање и управљање објект-
има за потребе образовања, спорта, 
културе, инфраструктуре и слично, 
уз обезбјеђење финансијских средст-
ава. 
 

Члан 55. 
 
 Права и дужности мјесне заје-
днице утврђени законом и овим Ст-
атутом не могу бити ускраћени или 
ограничени од општинске или друге 
власти. 
 

Члан 56. 
 
 Органи мјесне заједнице су:  
- Савјет мјесне заједнице и 
- Збор грађана мјесне заједнице. 
 

Члан 57. 
  

Органи мјесне заједнице дон-
осе програме и планове рада, који 
мо-рају бити усклађени са политик-
ом, програмима и плановима Општ-
инског вијећа и Општинског начел-
ника. 
 Органи мјесне заједнице могу 
давати иницијативе о питањима из 
надлежности мјесне заједнице, општ-
ине и институција које врше јавна 
овлаштења. 
 

Члан 58. 
 
 Органи мјесне заједнице одл-
учују о пословима који се финанси-
рају из средстава која се непосредно 
прикупљају од грађана или на други 
начин и пренесеним пословима из 
члана 54. овог Статута, као и иници-
јативи за расписивање референдума. 
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Члан 59. 
 

 Савјет мјесне заједнице је орг-
ан одлучивања и консултовања по 
питањима од непосредног интереса 
грађана мјесне заједнице, која су утв-
рђена законом, овим Сатутом и Ста-
тутом мјесне заједнице.  
 Савјет мјесне заједнице дужан 
је консултовати Збор грађана мјесне 
заједнице прије доношења одлука из 
своје надлежности. 
 

Члан 60. 
 

 Савјет мјесне заједнице биће 
обавезно консултован о питањима о 
којима Општинско вијеће одлучује 
двотрећинском већином и у поступ-
ку доношења буџета и планова Оп-
штине, као и о другим питањима о 
којима је затражена консултација од 
Вијећа или Начелника Општине. 
 Консултовање из претходног 
става врши се у фази припрема и у 
поступку доношења одлука, а на на-
чин утврђен Статутом мјесне зајед-
нице. 
 О осталим питањима Савјет 
мјесне заједнице ће бити консултов-
ан на начин и под условима утврђе-
ним Статутом мјесне заједнице. 
 

Члан 61. 
 

 Члан Савјета мјесне заједнице 
је представник грађана мјесног под-
ручја изабран непосредним тајним 
гласањем са мандатом од четири го-
дине. 
 За члана Савјета мјесне зајед-
нице може бити изабран грађанин 
уписан у бирачки списак Општине 
са пребивалиштем на подручју мјес-
не заједнице. 
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 Страни држављанин са бора-
виштем на подручју мјесне заједнице 
најмање годину дана прије одржава-
ња избора, може бити почасни члан 
Савјета мјесне заједнице, о чему од-
лучује Савјет мјесне заједнице.  

Избори за члана Савјета мјесне 
заједнице одржавају се истовремено у св-
им мјесним заједницама и то најкасније 
годину дана након избора Општинског 
вијећа. 

 Број чланова Савјета мјесне 
заједнице утврђује се Статутом мјес-
не заједнице, према броју грађана уп-
исаних у бирачки списак на подру-
чју мјесне заједнице, с тим да свако 
мјесно подручје у Савјету мјесне заје-
днице мора бити заступљено са нај-
мање једним чланом. 
 Остала питања о начину и по-
ступку избора за чланове Савјета мје-
сне заједнице, уредиће се Статутом 
мјесне заједнице у складу са Законом 
и овим Статутом. 
 

Члан 62. 
 

 Збор грађана је орган  консул-
товања о питањима о којима одлучу-
је Савјет мјесне заједнице, као и о пи-
тањима о којима одлучује Општинс-
ко вијеће двотрећинском већином, те 
у поступку доношења буџета и план-
ова Општине, нарочито у дијелу који 
се односи на подручје мјесне заједнице. 
 Савјет мјесне заједнице сазива 
Збор грађана мјесне заједнице по по-
треби, а обавезно на захтјев Општин-
ског вијећа, Општинског начелника-
це, као и на иницијативу од најмање 
30 грађана мјесног подручја за које се 
одржава збор. 
 

Члан 63. 
 

 Надзор над радом мјесне заје- 
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днице врши Општинско вијеће. 
 

Члан 64. 
 

 Финансијска средства за рад 
мјесне заједнице су:  
 

- средства која обезбјеђује Општина 
у буџету Општине у складу са ов-
лаштењима, програмима и плано-
вима рада мјесне заједнице, 

- средства обезбјеђена из средстава 
самодоприноса, 

- средства која својим активностима 
остварује мјесна заједница, 

- поклони и друга средства. 
 

Члан 65. 
  

 Стручне и административно 
техничке послове за потребе мјесне 
заједнице врши надлежна општин-
ска служба или органи мјесне зајед-
нице. 
 
VI – НЕПОСРЕДНО  
        УЧЕСТВОВАЊЕ ГРАЂАНА  
        У ОДЛУЧИВАЊУ  
 

Члан 66. 
 

 Грађани на територији општ-
ине могу непосредно да учествују у 
одлучивању о локалним пословима 
из самоуправног дјелокруга Општине: 
 

- референдумом, 
- мјесним зборовима грађана, 
- грађанском иницијативом и  
- другим облицима. 
 
РЕФЕРЕНДУМ 

 
Члан 67. 

 

Општинско вијеће расписује 
референдум ради одлучивања о пр- 
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иједлогу за удруживање Општине са 
другим општинама, о приједлогу за 
промјену граница општине и за уво-
ђење самодоприноса. 

Општинско вијеће може расп-
исати референдум и ради одлучив-
ања о приједлогу за промјену Статута, о 
приједлогу општег акта и других пита-
ња из дјелокруга Општине и Општинск-
ог вијећа, као и другим питањима одре-
ђеним законом и Статутом. 

 Право на одлучивање на реф-
ерендуму имају грађани који имају 
пребивалиште на подручју општине 
и који су уписани у бирачки списак. 
 Одлука донесена на референ-
думу обавезна је за Општинско вијеће. 
 

Члан 68. 
 

 Приједлог за расписивање ре-
ферендума могу поднијети: 
 

- једна трећина вијећника Општин-
ског вијећа, 

- Општински начелник, 
- једна трећина мјесних заједница. 
 

Члан 69. 
 

 Одлуком Вијећа о расписива-
њу референдума одређују се питања 
о којима грађани треба да се изјасне 
на референдуму, као и подручја над 
којима ће се референдум провести. 
 Поступак одржавања рефере-
ндума прописује Вијеће Одлуком о 
расписивању референдума у складу 
са законом.  
 Референдум проводи комиси-
ја коју именује Вијеће. 
 

МЈЕСНИ ЗБОР ГРАЂАНА 
 

Члан 70. 
 

 На мјесном збору грађана гр-
ађани могу расправљати о свим пи- 
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тањима из самоуправног дјелокруга 
Општине, те предлагати начин рје-
шавања одређеног питања, односно 
доношења аката из дјелокруга Опш-
тинског вијећа. 
 Мјесни збор грађана се одрж-
ава за мјесно подручје. 
 Грађани на мјесном збору мо-
гу иницирати и организовање посл-
ова који непосредно утичу на свако-
дневне потребе живота и рада грађа-
на као што су: 
 

- изградња и одржавање путова, ка-
нализације, водовода и других ко-
муналних потреба и инфраструк-
туре, 

- уређење насеља, изградња и уређ-
ење паркова, дјечјих игралишта, 
спортских и других објеката, 

- заштита околиша и слично. 
 
ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА 
 

Члан 71. 
 
 Грађани могу Општинском ви-
јећу подносити иницијативе за доно-
шење одређеног акта или рјешавања 
одређеног питања из његове надлеж-
ности. 
 Уколико су за реализацију гр-
ађанске иницијативе потребна сред-
ства, иницијатива мора садржавати 
приједлог начина њиховог обезбјеђе-
ња. 
 Општинско вијеће мора разм-
отрити грађанску иницијативу коју 
је својим потписом подржало најма-
ње 3% бирача уписаних у бирачки 
списак,  што прије, а најкасније у ро-
ку од 60 дана. 
 Уколико Општинско вијеће 
не прихвати иницијативу бирача из 
претходног става, најмање 10% бира- 
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ча уписаних у бирачки списак, свој-
им потписом, могу покренути иниц-
ијативу за изјашњавање грађана ре-
ферендумом о тој иницијативи. 
 Уколико Општинско вијеће не 
прихвати иницијативу из претходн-
ог става, на захтјев који је својим пот-
писом подржало најмање 20% грађа-
на уписаних у бирачки списак, Опш-
тинско вијеће је дужно расписати ре-
ферендум. 
 

СЛОБОДНИ ОБЛИЦИ УДРУЖИВАЊА  
И  ПАРТИЦИПАЦИЈА  
 

Члан 72. 
 

 Општина афирмише друштв-
ене иницијативе и активности на по-
љу развоја цивилног друштва, социј-
алне бриге, очувања околине, култу-
рне и умјетничке баштине преко ор-
ганизација и удружења грађана, чији 
су циљеви хуманитарног, образовн-
ог, научног, спортског, рекреативн-
ог, културног и вјерског карактера.  
 Општина придаје важност ко-
нсултацијама са стручњацима и на-
учним радницима као и са страним 
држављанима са боравиштем на ње-
ној територији и афирмише њихово 
активно учествовање у изградњи ек-
ономског, културног и социјалног 
живота грађана општине и афирми-
рању општине и њеног развоја у цје-
лини. 
 Дајући значај наведеним обл-
ицима удруживањима грађана Опш-
тина обезбјеђује: 
 

- информације и приступ админис-
тративним процедурама; 

- приступ структурама и општинс-
ким услугама; 

- презентирање пројеката или док- 
ументовање других планова и ак- 
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тивности; 

- презентирање Општинском наче-
лнику-ци и Општинском вијећу 
приједлоге, примједбе и сугестије. 

 

Члан 73. 
 

 Општина фаворизује активно 
учествовање међународних органи-
зација, невладиних организација ст-
раних држава и страних држављана 
у дефинирању програма и активнос-
ти органа Општине. 
 Представници из претходног 
става могу активно учествовати и да-
вати приједлоге, сугестије и мишље-
ња на материјале који се разматрају 
на сједници Општинског вијећа, те 
могу узимати активно учешће у дис-
кусијама, али без права гласа код до-
ношења коначних одлука. 
 

МОЛБЕ, ЖАЛБЕ, ПРИЈЕДЛОЗИ  
 

Члан 74. 
 

 Грађани и правна лица могу 
подносити молбе, жалбе, притужбе и 
друге поднеске на рад општинских 
органа, њихових институција и тије-
ла, те на неправилан однос запослен-
их у тим тијелима када им се обраћ-
ају ради остваривања својих права и 
интереса или извршавања својих гр-
ађанских дужности. 
 Одговор на поднесене молбе, 
жалбе, приједлоге и друго, Општин-
ско вијеће и органи Општине дужни 
су дати у року од 30 дана од дана 
подношења приговора и поднесака. 
 

VII – ФИНАНСИРАЊЕ  И  
          ИМОВИНА ОПШТИНЕ 
 

Члан 75. 
 

 Општина има право на покр- 
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етну и непокретну имовину и на од-
говарајуће изворе финасирања који-
ма слободно располаже у оквиру св-
ојих овлаштења. 
 

Члан 76. 
 

 Имовином и финансијским ср-
едствима Општина управља у складу 
са законом и другим прописима, те у 
интересу локалног становништва оп-
штине. 
 

Члан 77. 
 

 О прибављању, кориштењу, упр-
ављању и располагању имовином Опш-
тине, одлучује Општинско вијеће. 

 
Члан 78. 

 

 Општини припадају приходи: 
 

а) Властити приходи: 
- порези за које Општина самостално 

одређује стопу у складу са законом, 

- локалне таксе и накнаде које утвр-
ђује Општинско вијеће у складу са 
законом, 

- казне и камате у складу са законом, 

- приходи од употребе и продаје 
имовине, 

- приходи од предузећа и других 
правних лица у власништву Опш-
тине, као и приходи од концесија 
у складу са законским прописима, 

- дарови, насљедства, помоћи и до-
нације, 

- приходи од самодоприноса, 
- приходи од буџетских корисника, 
- други приходи утврђени законом 

или одлуком Вијећа. 
 

б) Други приходи: 
- приходи од дијељених пореза, де-

финираним законом, 
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- трансфери и дотације од виших 
нивоа власти, 

- удружена средства  
- дуг у складу са законом. 
 

Члан 79. 
 

 Општина може ради задовољ-
авања потреба грађана прикупљати 
средства на основу непосредног изја-
шњавања грађана у складу са зако-
ном, односно овим Статутом. 
 Одлуку о покретању поступка 
прикупљања средстава на начин утв-
рђен претходним ставом, доноси Оп-
штинско вијеће на приједлог једне 
трећине вијећника Општинског вије-
ћа, Општинског начелника, једне 
трећине мјесних заједница на основу 
одлука зборова грађана. 
 

Члан 80. 
 

 Оствареним приходима Опш-
тина самостално располаже кроз бу-
џет који доноси Општинско вијеће у 
складу са законом и другим прописима. 

 
VIII – ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 81. 
 

 Приједлог буџета Општине за 
сљедећу годину подноси Начелник 
Општине на разматрање Општинск-
ом вијећу најкасније до 1. новембра 
текуће године. 
 Буџет Општине доноси Опш-
тинско вијеће већином гласова од ук-
упног броја вијећника, а најкасније 
до 31.децембра текуће године за сље-
дећу фискалну годину. 
 

Члан 82. 
 

 Уколико Општинско вијеће не  
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донесе буџет прије почетка фискал-
не године, финансирање се обавља 
привремено, а најдуже  за прва три 
мјесеца фискалне године. 
 Одлуку о привременом фина-
нсирању доноси Општинско вијеће. 
 Привремено финансирање у 
смислу става 1. овог члана обавља се 
размјерно средствима утрошеним у 
истом периоду, односно највише до 
тромјесечног просјека за претходну 
фискалну годину, умањен за капита-
лне инвестиције, изузев оних капита-
лних инвестиција чија се реализаци-
ја наставља у текућој години. 
 

Члан 83. 
 

 буџет се мора усвојити најкас-
није до 31. марта текуће године. 
 Уколико се буџет не усвоји до 
31.марта текуће године, начелник/ 
начелница проглашава буџет. 

Уколико начелник/начелни-
ца, Вијеће или једна трећина вијећн-
ика сматрају да усвојени или прогла-
шени буџет у одређеној позицији мо-
же угрозити функционирање  Опш-
тине, могу у року од седам дана тра-
жити арбитражу у складу са зако-
ном. 
 
IX – ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ  
        ОПШТИНЕ 
 

Члан 84. 
 

 Општинско вијеће доноси сл-
иједеће прописе: Статут, буџет, пла-
нске акте, одлуке, правилнике, посл-
овнике, декларације, препоруке, рез-
олуције и друге акте утврђене Посл-
овником Општинског вијећа. 
 Општинско вијеће доноси рје-
шења и закључке као појединачне акте. 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 

Пословником Општинског ви-
јећа утврђује се организација и нач-
ин рада Вијећа, права и дужности ви-
јећника, начин и поступак доноше-
ња прописа и аката Општинског вијећа 
 

Члан 85. 
 

 Општински начелник/начел-
ница у извршавању закона, прописа 
и општих аката из самоуправног дје-
локруга Општине, доноси: одлуке, 
рјешења, закључке, наредбе и друге 
акте за чије је доношење овлаштен 
законом, другим прописом, овим Ст-
атутом или одлуком Општинског ви-
јећа. 
  

Члан 86. 
 

 Акти органа и тијела Општи-
нског вијећа су рјешења и закључци. 
 Против првостепених аката 
Општинског начелника и органа и 
тијела Општинског вијећа донесених 
на основу прописа Општинског ви-
јећа и Начелника-це, у другом степе-
ну по жалби одлучује Општинско 
вијеће. 
 Другостепени поступак по жа-
лбама води Комисија за статутарна 
питања и прописе у складу са Зако-
ном о управном поступку. 
 

Члан 87. 
 

Одлуке и други општи акти 
објављују се у Службеним новинама 
Општине Горажде/Босанско-подри-
њског кантона Горажде прије него 
ступе на снагу. 
 Одлуке и други општи акти 
ступају на снагу у правилу осмог да-
на од дана објављивања. 
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 Изузетно, одлуке и други оп-
шти акти могу ступити на снагу дан-
ом објаве у Службеним новинама Оп-
штине Горажде/Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 
 
X – СТАТУТАРНЕ ПРОМЈЕНЕ 
 

Члан 88. 
 
 Промјене Статута врше се ам-
андманима. 
 Приједлог за покретање пост-
упка за промјене Статута може под-
нијети једна трећина вијећника Оп-
штинског вијећа, Општински начел-
ник/начелница и Комисија за стату-
тарна питања и прописе. 
 Приједлог из става 2. овог чла-
на мора бити образложен, а подноси 
се Предсједавајућем Општинског виј-
ећа у писменој форми. 
 Иницијативу за промјену Ста-
тута Општине могу дати грађани, 
путем мјесних зборова. 
 

Члан 89. 
 
 О нацрту амандмана за про-
мјену Статута расправља се на сјед-
ници Општинског вијећа.  
 Прихваћени нацрт промјена 
Статута доставља се вијећницима 
Општинског вијећа, Савјетима мјесн-
их заједница, удружењима која дје-
лују на подручју општине, ради вођ-
ења јавне расправе о предложеним 
промјенама и давања примједби и 
приједлога, након чега се приједлог 
амандмана упућује Вијећу на усва-
јање. 
 Ако се не прихвати приједлог 
за промјене Статута, исти се не може 
поново ставити на дневни ред сјед- 
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нице Општинског вијећа прије  исте-
ка шест мјесеци. 
 О промјени Статута одлучују 
грађани референдумом ако се пром-
јене односе на члан 67.став 1. 
 Промјена Статута из претход-
ног става је усвојена ако се за њу из-
јасни већина грађана који су изашли 
на референдум. 
 
XI– ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА  
       ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И  
       ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
  

Члан 90. 
 

 Општина осигурава јавност ра-
да у поступку доношења одлука ом-
огућавањем грађанима да непосред-
но присуствују у поступку доноше-
ња одлука, у складу са законом, овим 
Статутом и Пословником Општинс-
ког вијећа. 
 

Члан 91. 
 

 Транспарентност рада Општ-
ина остварује кроз отвореност посту-
пка реализације општинских пропи-
са и аката, кроз примјену закона и 
других прописа, те кроз упознавање 
јавности са њиховом примјеном. 
 Транспарентност се обезбјеђ-
ује кроз слободу приступа информа-
цијама и информирања јавности, об-
јављивањем извјештаја, буџета и дру-
гих садржаја, путем средстава јавног 
информирања, властитог информа-
ционог система и других облика ин-
формирања. 
 

Члан 92. 
 

 Општина објављује донесене 
прописе и акте из своје надлежности. 
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 Општина неће објавити или 
на други начин учинити јавно досту-
пним прописе и акте чије би објављ-
ивање било у супротности са закон-
ом и другим прописима и актима 
Општинског вијећа, као ни информ-
ације које се односе на приватност 
трећег лица, осим ако је то оправда-
но јавним интересом.   
 
XII – ЈАВНА ПРИЗНАЊА  
          ОПШТИНЕ 
 

Члан 93. 
 

 Вијеће додјељује јавна призна-
ња грађанима, органима, организац-
ијама, установама и удружењима гр-
ађана за заслуге на подручју друштв-
ене, привредне, културне, спортске 
и друге активности. 
 Јавна признања Општине су 
признања која се утемељују посебн-
ом одлуком Општинског вијећа. 
 
XIII– ОДНОСИ И САРАДЊА 
           СА  ФЕДЕРАЛНИМ 
           И КАНТОНАЛНИМ  
           ВЛАСТИМА 
 

Члан 94. 
 

 Општинске и кантоналне вла-
сти дјелују заједнички на партнерс-
ким основама, осим у области адми-
нистративног надзора који веже фе-
дералне и кантоналне власти у пог-
леду рада власти у Општини. 
 

Члан 95. 
 

 У вршењу повјерених овлаш-
тења Општина примјењује упутства 
и смјернице које добије од федерал-
них и кантоналних власти у складу 
са законом. 

01. октобар/листопад 2007. 
 
 

Члан 96. 
 

 У поступку доношења пропи-
са који се директно тичу Општине, 
обавеза је федералних и кантонал-
них власти да у највећој могућој мје-
ри консултују Општину. 
  

XIV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
           ОДРЕДБЕ 
 

Члан 97. 
 

  Даном ступања на снагу овог 
Статута престаје да важи Статут 
Општине Горажде број: 01-023-28 од 
19.02.1998. године, који је усвојен на 
сједници Општинског вијећа одржа-
ној 19.02.1998.године, а објављен у Сл-
ужбеним новинама Босанско-подри-
њског кантона Горажде, број:5/98, те 
Одлука о измјенама и допунама Ст-
атута Општине Горажде («Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде», број: 13/99 и 16/00). 
 

Члан 98. 
 

 Општина ће ускладити своје 
прописе и акте са овим Статутом у 
року од шест мјесеци од дана ступа-
ња на снагу овог Статута. 
 Ступањем на снагу овог Стат-
ута престају да важе одредбе пропи-
са и других аката Општине који су у 
супротности са овим Статутом. 
 

Члан 99. 
 

 Овај Статут ступа на снагу ос-
мог дана од дана објављивања у „Сл-
ужбеним новинама Општине Гораж-
де“ и „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
  

Број:01-05-4065        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
28.09.2007.године.  Смајо Башчелија,с.р.  
 Г о р а ж д е  
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 На основу чланова 67. и 119. 
Статута Општине Пале (“Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде”, број: 10/02, 13/04, 1/05, 
4/05 и 4/06), Општинско вијеће, на 
својој XXX. Сједници, одржаној дана 
19.09.2007.године, д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни Правилника  

о платама и другим личним 
примањима службеника и 

намјештеника упослених у органу 
управе Општине Пале 

 
Члан 1. 

 

  Овом Одлуком  у Правилнику 
о плаћама и другим личним при-
мањима службеника и намјештеника 
упослених у органу управе Општине 
Пале (”Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
4/06 и 7/06), врше се сљедеће измје-
не и допуне:  

 
Члан 2. 

 

У називу Правилника иза ри-
јечи примањима, а испред ријечи 
«службеника» додаје се ријеч «ФУ-
НКЦИОНЕРА». 
 

Члан 3. 
 

Иза члана 19. додаје се члан 
19.а, који гласи: Функционери које 
бира, именује или чији избор и им-
еновање потврђује Општинско виј-
еће, након престанка њихове фун-
кције, а до почетка остваривања пр-
ава на плату по другом основу или  
до испуњења услова за пензију, а  
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најдуже дванаест мјесеци, имају пр-

аво на накнаду плате и то: 
 

- Са радним стажом до пет година, 
имају право на накнаду плате три 
мјесеца у пуном износу плате ко-
ју су остварили док су били на 
својој дужности, а сљедећих дев-
ет мјесеци у износу од 50%; 

- Са расним стажом од пет до пет-
наест година, имају право на на-
кнаду плате шест мјесеци у пун-
ом износу плате коју су оствари-
вали док су били на својој дуж-
ности, а сљедећих шест мјесеци у 
износу од 50%; 

- Са радним стажом од петнаест 
до двадесет и пет година, имају 
право на накнаду плате девет мј-
есеци у пуном износу плате коју 
су остваривали док су били на св-
ојој дужности, а сљедећа три мје-
сеца у износу од 50%; 

- Са радним стажом преко дваде-
сет и пет година, имају право на 
накнаду плате дванаест мјесеци 
у пуном износу плате коју су ос-
тваривали док су били на својој 
дужности. 

 
Члан 4. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити об-
јављена у ”Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:02-02-1-76/07       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   
19.09.2007.године       Фуад Црнчало, с.р. 
Пале-Прача 
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На основу члана 131. став 1. 
Статута Општине Пале ("Службене 
новине Босанско–подрињског канто-
на Горажде", број: 10/02, 13/04, 1/05,  
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4/05 и 4/06), а у вези са чланом 58. 
став 3. Закона о принципима локал-
не самоуправе у Федерацији Босне и 
Херцеговине («Службене новине Фе-
дерације БиХ», број: 49/06), Општин-
ско вијеће Општине Пале-Прача, на 
XXX сједници, одржаној 19.09.2007.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради новог статута 

Општине Пале-Прача 
 

Члан 1. 
 
     Приступа се изради новог статута 
Општине Пале ("Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде", број: 10/02, 13/04 ,1/05, 4/05 и 
4/06). 
 

Члан 2. 
 
     Текст Нацрта новог статута Опш-
тине Пале-Прача израдиће комисија 
за статут, коју ће именовати Општи-
нско вијеће. 
 

Члан 3. 
 
     Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде". 
 
Број:02-02-1-77/07       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
19.09.2007.године        Фуад Црнчало,с.р. 
Пале-Прача 
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На основу члана 13. Закона о 
принципима локалне самоуправе у 
Ф БиХ („Службене новине Федерац- 
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ије Босне и Херцеговине“ број: 49/06) 

и члана 67. и 118. Статута Општине 
Пале („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
10/02, 13/04, 01/05, 4/05, 4/06), чла-
на 94. Пословника Општинског вије-
ћа Општине Пале („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број: 14/02 и 13/04), Општи-
нско вијеће Општине Пале-Прача на 
XXX сједници, одржаној дана 19.09. 
2007.године, усвојило је:  
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ 
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПАЛЕ ПРАЧА ЗА ПЕРИОД 
 01.01. ДО 30.06.2007. ГОДИНЕ 

 
I 

 
Буџет Општине Пале Прача 

за 2007.годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“ 01/07) извршен је у периоду од 
01.01. до 30.06.2007.године како слије-
ди: 
 
1. Укупно остварени  
     приходи, примици         475.391 КМ 
2. Укупно извршени  
     расходи             301.785 КМ 
3. Разлика између  
     остварених прихода и  
     извршених издатака    +173.606 КМ 

 
II 

 
Приходи у буџету Општине 

Пале- Прача за период од 01.01. до 
30.06.02007.године у износу од 475.391 
КМ  приказани су како слиједи: 
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А. ПРИХОДИ 

Р/Б 
Екон. 
код 

О п и с 

Планирано 
буџетом  
за 2007. 
годину 

Изврш 
-ење са 

30.06.2007.  
године 

Индекс 

   1 2 3 

  I - УКУПНИ ПРИХОДИ 962.000 475.391 49,41 

      

1. 711100 Порези на добит поједница 4.100 1.884 45,95 

2. 711111 Порез на добит од привредне и проф-
есионалне дјелатности 200 688 344 

3. 711112 Порез на добит од пољопривредних 
дјелатности 3.900 1.196 30,66 

      

5. 711200 Порез на добит предузећа 200 - - 

6. 711211 Порез на добит 200 - - 
      

7. 713100 Порези на плате и радну снагу 15.000 6.650 44,33 

8. 713111 Пор.на плате и друга лич. примања 10.000 5.035 50,35 

9. 713113 Порез на додатна примања 5.000 1.615 32,30 

      

10. 714100 Порез на имовину 5.200 2.184 42,00 

11. 714121 Порез на наслијеђе и дарове 200 - - 

12. 714131 Порез на промет непокретности од 
правних лица 5.000 2.159 43,18 

      

13. 715100 Порези на продају добара и услуга, 
укупни промет или додану вријед. 2.100 327 15,57 

14. 715131 Порез на промет произв. из Тар.бр.1. - 3 - 

 715137 Казнена камата - 76 - 

16. 715141 Порез на промет услуга - 191 - 

      

17. 715200 Порез на промет посебних услуга 2.100 - - 

18. 715211 Порез на добитке од огара на срећу 2.100 - - 

      
19. 715900 Остали порези на пром.произв.и усл. - 57 - 

21. 715914 Порез на промет пољопривр., рибар-
ства из Тар. бр. 2. - 57 - 

      

23. 717100 Приходи од индиректог опорезива-
ња са Јединственог рачуна 39.000 30.509 78,22 

24. 717121 Приходи од индиректних пореза који 
припадају кантонима - 3.691 - 

25. 717131 Накн.за путеве из цијене нафт. дерив. 9.000 3.637 40,41 

26. 717141 Приходи од индиректних пореза који 
припад.јединиц.локалне самоуправе 30.000 23.181 77,27 
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27. 719100 Остали порези 1.500 659 43,93 

28. 719114 Посебан порез на плату за заштиту од 
природних и других несрећа 1.350 562 41,62 

29. 719115 Посебан порез на плату за заштиту по 
основу уговора о дјелу 150 97 64,66 

      
30. 777000 Приходи од царина и остале увозне 

пристојбе и посебан порез на увозне 
производе - 985 - 

31. 777778 Приходи од дувана - 43 - 

32. 777779 Накнаде за путеве - 942 - 

      
33. 721100 Приходи од нефинансијских јавних 

предузећа и финансијских јавних 
институција 12.000 8.170 68,08 

34. 721121 Приходи од земљишне ренте 7.000 3.894 55,62 

35. 721122 Приходи од изнајмљивања  пословних 
простора 5.000 4.166 83,32 

35а 721129 Приходи од изнајмљивања остале ма-
теријалне имовине - 110 - 

      
36. 721200 Остали приходи од имовине 300 331 110,33 

37. 721211 Прих. од камате на депозите у банци 300 331 110,33 

      
38. 722300 Општинске комуналне таксе 5.000 2.400 48,00 

39. 722321 Општинске комуналне таксе 5.000 2.400 48,00 

      
40. 722500 Посебне накнаде и таксе 2.600 1.319 50,73 

41. 722515 Накн. за коришт.података премијера 200 12 6 

42. 722531 Накнаде за употребу цеста за возила 
правних лица 400 100 25,00 

43. 722532 Накн.за употребу цеста за возила грађ. 2.000 734 36,70 

      
44. 722600 Приходи од пружања јавних услуга 18.000 37 0,20 

45. 722611 Прих.и од пружања услуга грађанима 4.000 - - 

46. 722631 Приходи од пружања услуга другима 14.000 37 0,26 

      
47. 722700 Непланиране уплате – приходи 30.000 5.693 18,97 

48. 722751 Примљене намјенске донације 30.000 5.693 18,97 

      

49. 730000 ТЕКУЋЕ ПОТПОРЕ 817.000 413.500 50,61 

50. 732100 Од осталих нивоа власти 817.000 413.500 50,61 

51. 732114 Примљени грантови од кантона 700.000 323.500 46,21 

52. 732115 Примљени грантови од осталих нивоа 50.000 85.000 170 

53. 732116 Примљени грантови од општина 15.000 5.000 33,33 

54. 732117 Примљени грантови од мјес.заједница 2.000 - - 
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55. 810000 ПРИМИЦИ 10.000 - - 

 811111 Примици од продаје земљишта 5.000 - - 

 811114 Примици од продаје возила 5.000 - - 

 
 

III 
 

Издаци у буџету Општине Пале – Прача за период од 01.01. до 30.06. 2007. године 
у износу од 301.785 КМ приказани су како слиједи: 
 
 

Б.ИЗДАЦИ 

Р/Б 
Екон. 
код 

О п и с 

Планиран
о буџетом 

за 2007. 
годину 

Изврш-
ење са 

30.06.2007.  
године 

Индекс 

   1 2 3 

1.  I – УКУПНИ ИЗДАЦИ 962.000 301.785 31,37 

      

2.  II– ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ 615.800 289.550 47,02 

      

3. 611100 Бруто плате и накнаде 315.000 158.354 50,27 

 611200 Накнаде трошкова запослених и опш-
тинских вијећника 80.000 36.100 45,12 

 612100 Допринос послодавца 26.000 13.592 52,27 

6. 613100 Путни трошкови 1.000 619 61,90 

7. 613200 Издаци за енергију 22.000 8.831 40,14 

      

8. 613300 Издаци за комуналне услуге 17.500 7.393 42,24 

 613400 Набавка материјала 11.000 2.770 25,18 

9. 613500 Издаци за услуге превоза и горива 14.500 4.187 28,87 

10. 613700 Издаци за текуће одржавање 12.800 4.511 35,24 

11. 613800 Издаци осигур. и банкарских услуга 5.000 3.339 66,78 

12. 613900 Уговорене услуге 32.500 7.595 23,36 

13. 614100 Грантови другим нивоима власти 5.500 1.072 19,49 

14. 614200 Грантови појединцима 27.000 13.608 50,40 

15. 614300 Грантови непрофитним организац. 87.200 35.364 40,55 

16. 614400 Субвенције јавним предузећима 38.800 28.315 72,97 

 615100 Реконструкц.и инвестиционо одржав. 276.200 12.235 4,42 

 615200 Капитални грантови непрофитним 
организацијама 55.000 - - 

23. 821300 Набавка опреме 5.000 - - 

24. 821600 Реконструкција и инвестиц. одржав.   - 

  Текућа буџетска резерва 10.000 - - 
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Р/Б 
Екон. 
код 

О п и с 

Планирано 
буџетом 
 за 2007. 
годину 

Изврш-
ење са 

30.06.2007.  
године 

Индекс 

   1 2 3 

  УКУПНИ ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ 158.500 78.359 49,43 

 614100 Грантови другим нивоима власти 5.500 1.072 19,49 

  Грантови Републици Српској 1.000 211 21,10 

  Грантови мјесним заједницама 4.500 861 19,13 

 614200 Грантови појединцима 27.000 13.608 50,40 

  Новчане помоћи незапосленим 22.000 13.608 61,85 

  Издаци за војне инвалиде, борце и 
породице погинулих бораца 5.000 - - 

 614300 Грантови непрофит.организацијама 87.200 35.364 40,55 

1.  Риболовно друштво Прача 1.500 - - 

2.  КУД Расим Имшировић Прача 5.000 - - 

3.  УГ демоб. бораца Општине Пале 14.000 4.800 34,28 

4.  Радиоклуб Прача 500 - - 

5.  Удружење грађана пензионера 300 - - 

6.  Удружење грађана извиђача  300 - - 

7.  Ловачко друштво Расоха Прача 5.000 2.000 40,00 

8.  Добровољно ватрогас.друштво Прача 40.000 17.601 44,00 

9.  НК Јахорина Прача 5.000 3.000 60,00 

10  Редрин 1.500 - - 

11.  Серда 5.000 7.078 141,56 

12  Синдикална организација Опћ.Пале 300 - - 

13  Удружење пчелара  200 - - 

14  Комисија за једнакоправност полова 100 - - 

15  Карате-клуб Горажде 5.000 135 2,70 

16  Савез општина и градова Ф БиХ 1.500 750 50,00 

 614400 Субвенције јавним предузећима 38.800 28.315 - 

1.  ЈП Културно-информат.центар Прача 20.000 15.520 - 

2.  ЈКП Прача 15.000 12.795 - 

3.  Ветеринарска станица 800 - - 

4.  Дом здравља Прача 3.000 - - 

 
 

IV 

 
Издаци у буџету Општине Пале – Прача за период од 01.01. до 30.06. 2007.године 

у износу од 301.785 КМ распоређени су по корисницима како слиједи: 
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Економ. 
код 

Опис 

Планирано 
буџетом 
 за 2007. 
годину 

Изврш- 
ење са 

30.06.2007. 
године 

Индекс 
2/1 

   1 2 

 СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА    

 Служба Општинског вијећа    
611100 Бруто плате и накнаде 15.700,00 8.245,00 52,51 

611200 Накнаде трошкова запослених 1.770,00 1.083,00 61,18 

611224 Регрес за годишњи одмор 455,00 - - 

611241 Накнаде Општинск.вијећниц.-  паушал 18.500,00 10.179,00 55,02 

611246 Порез на додатна прим.Општин. вијећ. 6.500,00 522,00 8,03 

612111 Доприноси послодавца 1.720,00 914,00 53,13 

613100 Путни трошкови 200,00 - - 

613411/412 Набавка канцеларијског материјала 1.500,00 216,00 14,40 

613914 Услуге репрезентације 700,00 301,00 43,00 

613919 Услуге јавног информ.и односа са јавн. 400,000 79,00 19,75 

 УКУПНО: 47.445,00 21.539,00 45,39 

 Број упослених 1.    

     

 КАБИНЕТ ОПШТИНСКОГ НАЧЕЛНИКА    

 Кабинет Општинског начелника    

611100 Бруто плате и накнаде 26.200,00 13.874,00 52,95 

611200 Накнаде трошкова запослених 1.720,00 882,00 51,27 

611224 Регрес за годишњи одмор 455,00 - - 

612111 Доприноси послодавца 2.920,00 1.538,00 52,67 

613100 Путни трошкови 400,00 484,00 121 

613300 Издаци телефонских услуга 1.500,00 1.256,00 83,73 

613411/412 Набавка канцеларијског материјала 1.000,00 151,00 15,10 

613500 Издаци за гориво за служб. аутомобиле 3.000,00 1.267,00 42,23 

613700 Трошкови сервисирања и оправке 
службених аутомобила 2.000,00 476,00 23,80 

613914 Услуге репрезентације 1.800,00 599,00 33,27 

613919 Услуге јавног информ.и односа са јавн. 400,00 79,00 19,75 

 Текућа резерва 10.000,00 - - 

 УКУПНО : 51.395,00 20.606,00 40,09 

 Број упослених 1.    

     

 СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ, БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, 
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОПШТУ 
УПРАВУ 

   

 Служба за привреду, друштвене дјелат-
ности, буџет ... 

   

611100 Бруто плате и накнаде 132.800,00 69.549,00  52,37 
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611200 Накнаде трошкова запослених 29.420,00 17.838,00 60,63 

611224 Регрес за годишњи одмор 6.820,00 - - 

612100 Допринос послодавца 14.750,00 7.749,00 52,53 

613100 Путни трошкови 200,00 - - 

613411/412 Набавка канцеларијског материјала 3.000,00 1.461,00 48,70 

613491 Трошк.за набав.ситног инвент.и алата 1.300,00 - - 

821300 Набавка опреме 5.000,00 - - 

 УКУПНО: 193.290,00 96.597,00 49,97 

 Број упослених 15.    

     
 СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ    

 Служба цивилне заштите    

611100 Бруто плате и накнаде  22.000,00 11.621,00 52,82 

611200 Накнаде трошкова запослених 4.750,00 2.659,00 55,97 

611224 Регрес за годишњи одмор 910,00 - - 

612100 Допринос послодавца 2.420,00 1.288,00 53,22 

613100 Путни трошкови 100,00 - - 

613411/412 Набавка канцеларијског материјала 500,00 - - 

613400 Трошк.за набав.ситног инвент.и алата 200,00 - - 

 УКУПНО : 30.880,00 15.568,00 50,41 

 Број упослених 2.    

     
 СЛУЖБА ЗА ГЕОДЕТСКО-ИМОВИНСКО 

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ 
И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 

   

611100 Бруто плате и накнаде  38.300,00 18.965,00 49,51 

611200 Накнаде трошкова запослених 7.340,00 2.937,00 40,01 

611224 Регрес за годишњи одмор 1.360,00 - - 

612100 Допринос послодавца 4.190,00 2.103,00 50,19 

613100 Путни трошкови 100,00 135,00 135,00 

613411/412 Набавка канцеларијског материјала 1.000,00 813,00 81,30 

613400 Трошк.за набав.ситног инвент.и алата 500,00 129,00 25,80 

613900 Изд. за формир.геодетск.плана општ. 10.000,00 4.473,00 44,73 

 УКУПНО : 62.790,00 29.555,00 47,06 

 Број упослених 3.    

     
 ДИРЕКТНИ РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА    

613200/300 Издаци за јавну расвјету 15.000,00 6.571,00 43,80 

614100 Грантови другим нивоима 5.500,00 1.072,00 19,49 

614113 Грантови Републици Српској 1.000,00 211,00 21,10 

614117 Обиљеж. значајнијих датума и догађаја 4.500,00 861,00 19,13 

614200 Грантови појединцима 27.000,00 13.608,00 50,40 

614221 Новчане помоћи незапосленим/прив-
ремени и повремени послови 22.000,00 13.034,00 59,24 

614232 Издаци за имплементацију Закона о 
допунским правима бораца 5.000,00 - - 
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614233 Издаци за расељена лица - 574,00 - 

614300 Грантови непрофит. организацијама 87.200,00 35.364,00 40,55 

 Риболовно друштво Прача 1.500,00 - - 

 КУД Расим Имшировић Прача 5.000,00 - - 

 УГ демобилисаних бораца Прача 14.000,00 4.800,00 34,28 

 Радиоклуб Прача 500,00 - - 

 НК Јахорина Прача 5.000,00 3.000,00 60,00 

 УГ пензионера Прача 300,00 - - 

 УГ Одред извиђача Прача 300,00 - - 

 Ловачко друштво Прача 5.000,00 2.000,00 40,00 

 Добровољно ватрогас.друштво Прача 40.000,00 17.601,00 44,00 

 Редрин 1.500,00 - - 

 Сарајевска рег.инст. СЕРДА 5.000,00 7.078,00 141,56 

 Савез општина и градова Ф БИХ 1.500,00 750,00 50,00 

 Синдикал.организ.Општ.Пале Прача 300,00 - - 

 Удружење пчелара Прача 200,00 - - 

 Комисија за једнакоправност полова 100,00 - - 

 Карате-клуб Прача 2.000,00 135,00 6,75 

 Вјереске заједнице 5.000,00 - - 

614400 Субвенције јавним предузећима 38.800,00 28.315,00 72,97 

 КИЦ Прача 20.000,00 15.520,00 77,60 

 ЈКП Прача 15.000,00 12.795,00 85,30 

 ЈП Ветеринарска станица Прача 800,00 - - 

 ЈУ Дом здравља Прача 3.000,00 - - 

821/615 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 331.200,00 12.235,00 3,69 

615100 Реконструкц. и инвестиц. одржавање 276.200,00 12.235,00 3,69 

 Остала реконструкција и побољшање - - - 

 Зимско и љетно одржавање путева 20.000,00 3.258,00 16,29 

 Реконструкција и инвестиционо одрж-
авање инфрастр.обј. 10.000,00 8.977,00 89,77 

 Учешће у суфинансирању пројеката 
ИФАДА и ОДРАЗА 246.200,00 - - 

615200 Капитал.грант. непрофит. организ. 55.000,00 - - 

 Ограђивање градског гробља  у Прачи - - - 

 Набавка санитарног возила - - - 

 Учешће у изградњи Ловачког дома 5.000,00 - - 

 Средства за капитални грант за 
изградња ватрог. дома 50.000,00 - - 

 Покриће дефицита из претходн. год. - - - 

 УКУПНО 504.700,00   
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Издаци за материјал и услуге -  заједничке за јединствени орган управе 

 
613211 Издаци за електричну енергију 7.000,00 2.260,00 32,28 

613321 Издаци за воду канализацију 4.000,00 825,00 20,62 

613322 Издаци телефонских услуга 6.500,00 3.012,00 46,33 

613322 Издаци за отпрему поште 1.500,00 600,00 40,00 

613323 Издаци услуга одвоза смећа 4.000,00 1.700,00 42,50 

613484 Материјал за чишћење 2.000,00 - - 

613500 Издаци за гориво за служб.аутомобиле 9.000,00 2.544,00 28,26 

613523 Трошкови регистрације аутомобила 1.500,00 376,00 25,06 

613521/522 Издаци за превоз робе и људи 1.000,00 - - 

613700 Издаци за текуће одржавање пословне 
зграде 800,00 7,00 0,87 

613700 Трошкови одржав.и поправке опреме 5.000,00 3.721,00 74,42 

613700 Трошкови сервисирања и поправке 
службених аутомобила 5.000,00 307,00 6,14 

613800 Издаци за осигурање и банкар.услуге 5.000,00 3.339,00 66,78 

613900 Уговорене услуге 19.200,00 2.064,00 10,75 

 УКУПНО: 71.500,00 20.755,00 29,02 

 
 

V 
 

Разлика између остварених прихода и расхода за период од 01.01. до 30.06. 
2007. године у износу од 173.606 КМ преноси се у наредни период. 
 

VI 
 

Овај Извјештај ће да се објави у "Службеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде". 
 

Број:02-14-78/07                                                                                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
19.09.2007.године                                                                                                 Фуад Црнчало,с.р. 
Пале-Прача 
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На основу члана 67. и 120. Ст-
атута Општине Пале ("Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде", број: 10/02, 13/04, 1/05, 
4/05 и 4/06) и члана 94. Пословника 
Општинског вијећа Општине Пале 
("Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде" број:14/02 и 
13/04), Општинско вијеће Општине 
Пале-Прача, на XXX сједници, одрж-
аној 19.09.2007.године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду 

нацрта статута 
 
I 

 

      Именује се Комисија за изра-
ду нацрта статута у сљедећем саставу: 
 

1. Чамџић Мујо,              предсједник, 
2. Обхођаш Јасна,               члан, 
3. Каљанац Таиб,                члан, 
4. Сиповић Рамиз,              члан, 
5. Салиспахић Јасмин,      члан, 
6. Селимбеговић Хамдо,  члан, 
7. Карић Ханади,                члан, 
8. Мутапчић Шефко,        члан. 
 

II 
 

     Комисија за статут задужује се да 
до 22.10.2007. године изради нацрт 
статута Општине Пале-Прача и дос-
тави га Опш-тинском вијећу на даљи 
поступак. 
 

III 
 
     Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеним новина- 
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ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде". 
 

Број:02-02-1-79/07       ЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   
19.09.2007.године        Фуад Црнчало,с.р. 
 Пале-Прача 
 

1223 
 

 На основу члана 27. став 8. и 
члана 45. Статута Туристичке заједн-
ице Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде» број: 
6/04 од 21.08.2004.године), Туристич-
ко вијеће Туристичке заједнице Боса-
нско-подрињског кантона на XXXIII 
редовној сједници одржаној дана 01. 
10.2007.године, донијело је 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању директора 

Туристичког уреда Туристичке 
заједнице Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

члан 1. 
 

 Един Куновац се именује на 
мјесто директора Туристичког уреда 
Туристичке заједниц Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, на период 
од четири (4) године. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлуке ступа на снагу да-
ном доношења и бит ће објављена у 
«Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 
 

Број:156/07                         ПРЕДСЈЕДНИК 
01.10.2007.године             Есад Ченгић,с.р. 
Г о р а ж д е 
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И С П Р А В К Е 
 
 

По извршеном сравнавању са 
из-ворним текстом утврђено је да се 
у Одл-уци о уступању на кориштење 
возила ЈЗУ «Кантонална болница Го-
ражде» број: 03-49-2048/07 од 14.09. 
2007.године («Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде» 
број:11/07) поткрала ниже наведена 
грешка, па се даје сњедећа 
 
 

И С П Р А В К А 
 
 

У члану 1. Одлуке иза ријечи 
«регистарске ознаке бр.» умјесто бр-
оја «578-К-163» треба да стоји број 
«705-К-32».  
 

Број:03-49-2048-1/07     П Р Е  М И Ј Е Р 
01.10.2007.године      Салем Халиловић,с.р. 

Г о р а ж д е 
------------------------- 

 

По извршеном сравнавању са 
изворним текстом утврђено је да се у 
Одлуци о измјенама и допунама Бу-
џета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2007.године, број: 01-14-
753/07 од 29. септембра 2007.године, 
(«Службене новине Босанско-подри- 
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њског кантона Горажде» број: 12/07) 
поткрала ниже наведена грешка, па 
се даје сњедећа 

 
 

И С П Р А В К А 
 
 

1. У члану 1. Одлуке иза ријечи «Ра-

сходи» стоји износ «41.485.957» ум-
јесто износа «41.985.957»    

 
2. У члану 2. Одлуке и ставку I Уку-

пни приходи и примици финан-
сирања (II+VII+VIII) стоји износ 
«41.485.957» умјесто износа  
«41.985.957» 

 
3. У члану 3. Одлуке у табеларном 

дијелу Расходи и издаци по буџе-
тским корисницима, у колони  ек-
ономски код, код корисника  Ми-
нистарство за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и из-
бјеглице, умјесто број  «6144111» 
треба да стоји број кода  «614411» 

 
Број:01-14-753-1/07     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
01.10.2007.године       др.Алија Беговић,с.р. 
Г о р а ж д е 

------------------------- 
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