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На основу члана 33.а Устава 
Бо-санско-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 ДОПУНСКИМ 
ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И 

ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 
У  БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 

КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 
 
I 

 

Проглашава се Закон о измје-
нама и допунама Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде. 
 

Број:02-02-515/08  П Р Е М И Ј Е Р 
13. октобра 2008.г.  Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23.б. Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“ број: 8/98, 10/00 
и 5/03), на приједлог Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде, Скупш-
тина Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на сједници одржаној дана 10. 
октобра 2008. године доноси: 
 
 

З А К О Н 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ДОПУНСКИМ 
ПРАВИМА БРАНИЛАЦА И 

ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА  
У БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОМ 

КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

У Закону о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових породи-
ца у Босанско-подрињском кантону Го-
ражде („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ број: 9/07), 

    
 
                  

 

 

 

Година  XI – Брoj 14 
10. октобар/листопад 2008. 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  IV  квартал 2008. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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у тачки 5. став 1. члан 5. на крају дод-
ају ријечи: 
 

«обављање волонтерског при-
правничког стажа и усавршавање;» 
 

Члан 2. 
 

Члан 9. мијења се и гласи: 
 

 «Скупштина Кантона посебн-
им прописом уређује учешће Завода 
здравственог осигурања Кантона у 
финансирању ортопедских помагала 
за ратне војне инвалиде, те обезбјеђе-
њу потребних лијекова и санитетског 
материјала за ратне војне инвалиде 
параплегичаре, у пуном износу. 

Трошкове набавке лијекова, ко-
ји се не налазе на есенцијалној листи, 
а неопходни су за лијечење посљеди-
ца од рана, повреда или обољења за-
добијених током учешћа у одбрани 
Босне и Херцеговине, за ратне војне 
инвалиде и браниоце, сноси Минис-
тарство за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

Услови и начин остваривања 
права из претходног става регулисаће 
се посебним прописом који доноси 
министар. 

О проширеном обиму права за 
лица из члана 2. овог Закона, посебан 
пропис доноси Скупштина Кантона 
на приједлог Владе.» 
 

Члан 3. 
 

У члану 15. додаје се нови став 
3. који гласи: 
 

«За остваривање ових права и 
обезбјеђење средстава при Министар-
ству ће се формирати фонд бранила-
ца и чланова њихових породица у Бо- 
анско-подрињском кантону Горажде, 

10.октобар/листопад 2008. 
 
 
доношењем Закона о измјенама и допу-
нама Закона о кантоналним министар-
ствима и другим тијелима кантоналне 
управе. 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 4. 
 

У члану 21. додају се нови ста-
вови 3. и 4. који гласе: 
 

 «Лица из члана 2. Закона, која се 
налазе на евиденцији Службе за запо-
шљавање Босанско-подрињског канто-
на Горажде, имају право на дошколова-
вање, стручно усавршавање, волонтерс-
ки приправнички стаж, курсеве и сл. 
уколико су стечене квалификације и 
вјештине неопходне за запошљавање.»  
 «Лица из члана 3. Закона, која 
имају најмање високу стручну спрему и 
која се налазе на евиденцији Службе за 
запошљавање Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, имају право на волонте-
рски приправнички стаж, курсеве и сл. 
уколико су стечене квалификације и вј-
ештине неопходне за запошљавање.» 
 

Члан 5. 
 

У члану 22. послије ријечи «про-
фесионалну преквалификацију» додају 
се ријечи «или обављање волонтерског 
приправничког стажа». 

Такођер, у ставу 1. члана 23. пос-
лије ријечи «професионалну преквали-
фикацију» додају се ријечи «или обављ-
ање волонтерског приправничког стажа». 

У ставу 2. члана 23. ријеч «овог» 
се брише, а послије ријечи «права» до-
дају се ријечи «из чланова 21. и 22.» 

 
Члан 6. 

 

У члану 41. ријеч «Кантона» замј- 
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ењује се ријечима «Босне и Херцего-
вине». 
 

Члан 6.а. 
 

У члану 42. Закона о допунск-
им правима бораца и чланова њихо-
вих породица додаје се нови став 4. 
који гласи: 

 

«Изузетно, лица која се налазе 
у тежој материјално-социјалној ситуа-
цији, могу остварити право на парти-
ципацију трошкова, прије прибавља-
ња грађевинског земљишта и одобре-
ња за грађење, у циљу уплате накна-
да из става 1. овог члана, уз претходну 
сагласност Министарства за борачка 
питања.» 
 

Члан 7. 
 

У члану 45. послије првог ста-
ва, додаје се нови став који гласи: 
 

«Изузетно од одредби претхо-
дног става, дјеца без оба родитеља ко-
ја су редовни студенти имају право на 
бесплатну вожњу до мјеста студира-
ња, уколико студирају на подручју 
БиХ.»  
 

Досадашњи ставови 2. и 3. пос-
тају ставови 3. и 4. 
 

Члан 8. 
 

У члану 46. послије првог ста-
ва, додаје се нови став 2. који гласи: 
 

«Уколико је лице из претходн-
ог става живјело као самац, право на 
једнократну помоћ има лице које је 
сносило трошкове сахране, уз предо-
чење одговарајућих доказа, а највише 
до износа просјечне нето плате у Фед- 
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ерацији БиХ исплаћене у претходној 
години.» 
  

Став 2. постаје став 3. 
 

Члан 9. 
 

Досадашњи ставови 2. и 3. члана 
51. постају ставови 1. и 2, а досадашњи 
став 1. члана 51.  постаје члан 52. 
 

Члан 10. 
 

Досадашњи чланови од 52 до 69. 
постају чланови од 53. до 70. 
 

Члан 11. 
 

У новом члану 53. ријечи «накн-
ада путних трошкова и трошкова за 
лијечење у иностранству» бришу се, а 
иза ријечи «професионалну преквали-
фикацију» додају се ријечи «и обавља-
ње волонтерског приправничког стажа». 
 

Члан 12. 
 

У новом члану 54. на почетку се 
додају ријечи «Накнада путних трошк-
ова и трошкова за лијечење у инозем-
ству». 
 

Члан 13. 
 

У новом члану 65. након става 3. 
додаје се нови став 4. који гласи: 
 

«Новчаном казном од 1000 до 
2000 КМ, казниће се одговорно лице ор-
гана или правног субјекта из члана 20. 
овог Закона, које не поступа по одредб-
ама из члана 20, 23,  25, 27, 31, 32. или 40. 
овог Закона».  
 

Члан 14. 
 

Овај Закон ступа на снагу осм- 
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ог дана од дана објављивања у “Слу-
жбеним новинама Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде”. 
 

Број:01-02-910/08      РЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
10. октобра 2008.г.   Алија Беговић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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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  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
I 

 

Проглашава се Закон о измјен-
ама и допунама Закона о Правобра-
нилаштву Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  
 

Број:02-02-516/08         П Р Е М И Ј Е Р 
13. октобра 2008.г. Салем  Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
                 

906 
 

На основу члана 23. став 1. та-
чка б Устава Босанско–подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде“ број:8/98, 10/00 и 5/03), на при-
једлог Владе Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, Скупштина Босанско 
–подрињског кантона Горажде, на сје-
дници одржаној дана  10. октобра 
2008. године, д о н о с и:  
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З А К О Н 
 О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

У Закону о Правобранилаштву 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“, број:1/06) у чла-
ну 1. у трећем и четвртом реду рјечи 
„државни орган“ замјењује се ријечима 
„посебан самосталан орган“.  
 

Члан 2. 
 

У члану 2. у првом реду ријечи: 
“је државни орган који“ се бришу. 
 

Члан 3. 
 

У члану 3. у ставу 1. у првом и 
другом  реду ријечи “државни органи, 
предузећа и друга правна лица“ замје-
њују се ријечима:“органи, тијела и пра-
вна лица“. 
 

Члан 4. 
 

 У члану 5. иза става 1. додаје се 
нови став 2. и гласи: 
 

„На права и обавезе које се одно-
се на радно – правни статус правобра-
ниоца и замјеника правобраниоца, која 
нису уређена овим Законом, примјењу-
ју се прописи којима се уређују права и 
дужности државних службеника у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине, општи 
прописи о раду и Колективни уговор.“ 
 

Члан 5. 
 

 Члан 10. мијења се и гласи:  
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“Правобранилаштво обавља по-
слове правне заштите имовине и имо-
винских интереса кантона, односно 
општина са подручја кантона и њихо-
вих органа и тијела који немају свој-
ство правног лица, а финансирају се 
из Буџета Босанско–подрињског кан-
тона (у даљем тексту: Буџет Кантона). 

Правобранилаштво може заст-
упати правна лица која оснива Кан-
тон и која се финансирају из Буџета 
Кантона ако је то предвиђено актом о 
оснивању правног лица.“ 
 

Члан 6. 
 
 У члану 12.  у ставу 1.  у првом 
и другом реду ријечи “државни орга 
ни, фондови, предузећа и друга прав 
на лица“ замјењују се ријечима “орга 
ни, тијела и правна лица“. 
 

У истом члану став 2. мијења 
се и гласи: 

 

“Послове заступања органа и 
правних лица из члана 10. овог закона 
Правобранилаштво врши у свим суд-
ским поступцима, у управном посту-
пку,  у складу са законом.“ 

 

У ставу 3. у другом реду ријеч 
„државне“ се брише. 
 

Члан 7. 
 

У члану 23. у трећем реду ри-
јечи „уз потврду“ замјењују се ријечи-
ма „а потврђује“. 
 

Члан 8. 
 
 У члану 47. додаје се став 2. 
који гласи: 
 

„За плате правобраниоца и за- 
мјеника правобраниоца, као и за нак- 
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наде које немају карактер плате примје-
њују се прописи који важе за функцио-
нере које бира, именује и чији избор и 
именовање потврђује Скупштина Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Члан 9. 
 

 Овај Закон ступа на снагу наре-
дног дана од дана објављивања у „Слу-
жбеним новинама Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде“. 
         
Број:01-02-912/08          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                    
10.октобар.2008.год.   др.Алија Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:8/98, 10/00 
и 5/03/, д о н о с и м: 
 
 

У   К   А   З 
О ПРОГЛАШЕЊУ  ЗАКОНА  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  
ЗАКОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА  БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 
I 

 

Проглашава се Закон о измјена-
ма и допунама Закона о администрати-
вним таксама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  
 

Број: 02-02-517/08   П Р Е М И Ј Е Р 
13. октобра 2008.г.     Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
           

908 
 

На основу члана 23. Устава Бо- 
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санско–подрињског кантона Горажде, 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број:8/98, 10/00  
и 5/03),  Скупштина  Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, на сједници 
одржаној дана 10. октобра 2008.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

З  А  К  О  Н 
О ИЗМЈЕНАМА 

И ДОПУНАМА ЗАКОНА  
О  АДМИНИСТРАТИВНИМ 
ТАКСАМА БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

 У Закону о административним 
таксама Босанско-подрињског канто-
на Горажде (“Службене новине  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” 
број:17/04, 9/07), у Поглављу II Осло-
бађање од плаћања такси, у члану 11. 
став 1. тачка 5. се мијења и гласи: 
 

5. Организације и савези борачких 
популација, за списе и радње у ве-
зи са вршењем дјелатности; 

 

У Поглављу II - Ослобађање од 
плаћања такси, у члану 11. став 1. дод-
ају се нове тачке 10,11. и 12. које гласе:  
 

10. Незапослени демобилисани борци 
11. Добитници највећих ратних признања 

12. Регистровани индивидуални пољ-
опривредни произвођачи чија је ос-
новна дјелатност пољопривредна 
производња - корисници пољопри-
вредних подстицаја. 

 
Члан 2. 

 

 У Поглављу II Ослобађање од  
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плаћања такси, члан 15. а се мијења та-
ко да сада гласи: 
 

„Такса се не плаћа за списе и 
радње за које је Законом о накнадама за 
кориштење података и вршење услуга 
у области премјера и катастра некрет-
нина («Службени лист СР БиХ», број: 
35/85) утврђена катастарска такса, а у 
складу са привременим Одлукама о на-
кнадама за кориштење података премј-
ера и катастра и накнадама за пружање 
услуга из области премјера и катастра 
(«Службене новине Федерације БиХ», 
број: 69/05).“ 
 

Члан 3. 
 
 У поглављу VI Тарифа админис-
тративних такси, у члану 23. тарифни 
број 2. се мијења тако да сада гласи: 
 

 За жалбу против рјешења .. 4 КМ 
 

Члан 4. 
 

У поглављу VI Тарифа админис-
тративних такси, у члану 23. тарифни 
број 4. се мијења тако да сада гласи: 
 

2.1. Таксе из области унутрашњих послова 
 

1. За рјешење по захтјеву за издавање: 
 

a) одобрења за набавку оружија   35 КМ 
b) одобрења за набавку муниције10 КМ 
c) оружаног листа ............................30 КМ 
d) за замјену оружаног листа ......... 5 КМ 
 
2. За дупликат оружаног листа плаћа 

се двоструки износ таксе из овог тар-
ифног броја. 

 
Напомена: 
 

Такса по овоме тарифном бро- 
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ју не плаћа се за оружије и муницију 
коју набављају стрељачке организац-
ије, а ловачке организације плаћају та-
ксе за 50% ниже од прописаних. 
 

Члан 5. 
 

У поглављу VI Тарифа админ-
истративних такси, у члану 23. тари-
фни број 5. се мијења тако да сада гл-
аси: 
 

1. За рјешење захтјева за регистраци-
ју моторних и прикључних возила 
којима се обавља дјелатност јавног 
превоза и превоза за властите пот-
ребе 20 КМ. 

2. За рјешење захтјева за регистраци-
ју трактора којима се обавља дјела-
тност превоза за властите потребе 
10 КМ. 

 
Напомена: 
 

1. За продужење важења саобраћајне 
дозволе плаћа се половина таксе из 
овог тарифног броја. 

2. За дупликат саобраћајне дозволе 
плаћа се двоструки износ таксе из 
овог тарифног броја. 

 
Члан 6. 

 
У поглављу VI Тарифа админ-

истративних такси, у члану 23. тари-
фни број 6. се мијења тако да сада гласи: 
 

За рјешавање захтјева за регис-
трацију трактора, радних машина, мо-
токултиватора и бицикла с мотором   
10 КМ. 
 
Напомена: 
 

За издавање дупликата саобра-
ћајне дозволе за трактор, односно по- 

Број 14 – страна 1039 
 

 
тврде о регистрацији, плаћа се двостру-
ки износ таксе из овог тарифног броја. 
 

Члан 7. 
 

У поглављу VI Тарифа админис-
тративних такси, у члану 23. тарифни 
број 7. се мијења тако да сада гласи: 
 

За рјешавање захтјева за полага-
ње возачког испита за возаче трактора 
10 КМ. 
 

Напомена: 
 

1. За рјешавање захтјева за полагање 
возачког испита из области управља-
ња моторним возилом или трактор-
ом или из области провјере познава-
ња саобраћајних прописа за контро-
лора возача радних машина, мотоку-
лтиватора, трактора и бицикла са 
мотором из области пружања прве 
помоћи лицима повријеђеним у сао-
браћајној незгоди, плаћа се половина 
таксе из овог тарифног броја. 

2. таксу по овом тарифном броју не пл-
аћају ученици школе за унутрашње 
послове, полазници течаја за полиц-
ајце и ученици средње школе за зан-
имање возача. 

 
Члан 8. 

 

У поглављу VI Тарифа админис-
тративних такси, у члану 23. тарифни 
број 8. се мијења тако да сада гласи: 
 

1. За рјешавање захтјева за  
     издавање возачке дозволе ........ 20 КМ. 
2. За рјешавање захтјева за  
     издавање дозволе за  
     управљање трактором ...............10 КМ. 
 

Напомена: 
 

1. За продужење возачке дозволе и  
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дозволе за управљање трактором 
плаћа се половина таксе из овог та-
рифног броја. 

2. За рјешавање захтјева за издавање 
дупликата возачке дозволес и доз-
воле за управљање трактором пла-
ћа се двоструки износ таксе из овог 
тарифног броја. 

 
Члан 9. 

 
У поглављу VI Тарифа адми-

нистративних такси, у члану 23. иза 
тарифног броја 11. додаје се нови та-
рифни број 11.а који гласи: 
 

За рјешавање по захтјеву за из-
давање: 
 

1. претходне водне сагласности за из-
вођење регионалних или детаљних 
геолошких истраживања за израду 
техничке или друге документације 
за изградњу објеката, те за извођење 
других радова који могу утицати на 
промјене у водном режиму... 45 КМ 

2. водних сагласности за грађење..35 КМ 
3. водних сагласности за вађење шљ-

унка, пијеска и камена, те друге ра-
дове који се не сматрају грађењем, 
а који могу утицати на промјене у 
водном режиму .........................35 КМ 

4. водне дозволе за: 
 

a) кориштење вода из  
     изворишта за јавну  
     водоопскрбу .........................60 КМ 
b) кориштење вода у  
     енергетске и друге  
     погонске сврхе .....................90 КМ 
c) за испуштење отпадних  

вода, вода са промјенљи- 
вим својствима и отпад- 
них  твари............................. 60 КМ 

5. водне дозволе за производњу и пу-
штање у промет хемијских средста- 
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     ва која након употребе  
     доспјевају у воде......................... 200 КМ 
 

За продужење рока важности: 
 

1. водне сагласности из тачке 3.  
    овог тарифног броја ..................100 КМ 
2. водне дозволе из тачке 4. 
     овог тарифног броја .................150 КМ 
 

Члан 10. 
 

У поглављу VI Тарифа админис-
тративних такси, у члану 23. тарифни 
број 20. се мијења тако да сада гласи: 
 

1. За увјерење, ако овим законом  
     није другачије прописано ......... 8 КМ. 
2. За сва документа издата из  
     матичних књига рођених,  
     умрлих, вјенчаних и  
     држављана плаћа се такса  
     у износу од .................................... 2 КМ. 

 
Члан 11. 

 
 У поглављу VI Тарифа админи-
стративних такси, у члану 23. тарифни 
број 22. се мијења тако да сада гласи: 
 

За издавање извода из  
казнене евиденције .......................... 2 КМ. 
 

Члан 12. 
 

У поглављу VI Тарифа админис-
тративних такси, у члану 23. тарифни 
број 26. се мијења тако да сада гласи: 
 

За овјеру потписа, рукописа и 
преписа плаћа се: 
 

1. За овјеру сваког потписа  ........... 2 КМ. 
2. За овјеру аутентичности  
     рукописа или за овјеру  
     преписа од сваког  
     полутабака оригинала ............... 2 КМ. 
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Напомена: 
 

1. Под полутабаком подразумијева се 
лист хартије од двије стране, без 
обзира на величину. 

2. Ако је рукопис, односно препис, 
чија се овјера врши, писан на стра-
ном језику, плаћа се двострука так-
са из тачке 2. овог тарифног броја. 

 

Члан 13. 
 

У поглављу VI Тарифа админ-
истративних такси, у члану 23. тари-
фни број 27. тачка 1. се мијења тако 
да сада гласи: 

 

1. За овјеру пословних књига 
    плаћа се од сваког листа.....  0,20 КМ. 
 

Члан 14. 
 

У поглављу VI Тарифа админ-
истративних такси, у члану 23. тари-
фни број 40. тачке 2. и 3. се мијењају 
тако да сада гласе: 
 

2. За преглед осталих грађевинских 
објеката /реконструисаних, адап-
тираних/ у циљу издавања дозво-
ле за употребу плаћа се 0,2 проми-
ла према утврђеној вриједности 
објекта, а највише 2 000 КМ. 

3. За овјеру пројектно-техничке доку-
ментације за изградњу електро-ен-
ергетских објеката (овјера се састо-
ји у прегледу исте и давању мишљ-
ења да ли документација задовоља-
ва прописане стандарде и услове 
предвиђене законом) плаћа се 1 пр-
омил, а највише 1000 КМ. 

 

Члан 15. 
 

У поглављу VI Тарифа админ-
истративних такси, у члану 23. тари-
ни број 46. тачка 3. се мијења тако да 
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сада гласи: 
 

3. За извод из регистра ................... 5 КМ.

  
Члан 16. 

 

 Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”. 
 

Број:01–02-909/08         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
10. октобра 2008.г.         Алија  Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

909           
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03), 
члана 4. Уредбе о утврђивању платних 
разреда и коефицијената за плате ру-
ководећих и осталих државних службе-
ника у кантоналним органима државне 
службе («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде» број:11/07), 
члана 4. Уредбе о утврђивању платних 
разреда и коефицијената за плате на-
мјештеника у кантоналним органима 
државне службе («Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде» 
број:11/07) и члана 4. Уредбе о накнад-
ама и другима материјалним правима 
која немају карактер плате («Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде» број:8/05),  Влада  Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на својој  83. 
редовној сједници, одржаној дана  22. 
09.2008.године, 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 2008. године 
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Члан 1. 
 

Утврђује се основица за плату 
запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установа-
ма и  другим правним лицима која  се  
финансирају из Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за мјесец 
СЕПТЕМБАР 2008.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 2008. године у из-
носу од 8,00 КМ по једном радном дану.  
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
               

Број:03–14-2081/08 П Р Е М И Ј Е Р  
22.09.2008.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 Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 83. редовној 
сједници, одржаној дана 22.09.2008.го-
дине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна 
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I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
Министарству за образовање, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши плаћање 
телефонског рачуна бр. 7000948407660 
за мјесец август у износу од 289,00 КМ. 
                                                          

II 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије и 
Министарство за образовање, науку, ку-
лтуру и спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства образовање, 
науку, културу и спорт Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, економски код 
613300–Издаци за комуналне услуге. 
   

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2080/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

911 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03), 
те на основу Програма утрошка фина-
нсијских средстава из Буџета Министа-
рства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614200 – Ос-
тали грантови појединцима - награде, 
Влада Босанско–подрињског кантона     
Горажде, на својој 83. редовној  сједници 
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одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање рачуна број: 157/08  
«Босанска књига» д.о.о. Тузла 

 

I 
  

Даје се сагласност Министарс-
тву за образовање, науку, културу и 
спорт да изврши плаћање рачуна бр-
ој: 157/08 од 16.09.2008. године у изно-
су од 5.224,71 КМ испостављеног од ст-
ране издавача «Босанска књига» д.о.о. 
Тузла по основу Уговора број: 112/08 
од 28.08.2008.године и број:10-14-3071/08 
од  28.08.2008. године. 
                                                 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, 
а средства дозначити из Буџета Мин-
истарства за образовање, науку, култ-
уру и спорт са економског кода 614200 
– Остали грантови појединцима 
(награде). 
  Новчана средства уплатити 
на жиро-рачун издавача «Босанска 
књига» д.о.о. Тузла број: 19905000080 
11325, отворен код АБС банке, ИД 
4209805750007. 
 

III 
 

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

Број:03–14-2078/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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912 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
те на основу Програма утрошка фина-
нсијских средстава из Буџета Министа-
рства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614200 – Ос-
тали грантови појединцима - награде, 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број: 3200755-08 
ТКД «Шахинпашић» д.о.о. Сарајево 

 
I 

 
 Даје се сагласност Министарству 
за образовање, науку, културу и спорт да 
изврши плаћање рачуна број:3200755-08 
од 03.09.2008.године у износу од 5.784,80 
КМ испостављеног од стране издавача 
ТКД «Шахинпашић» д.о.о. Сарајево по 
основу Уговора број:176/08 од 28.08.2008. 
године и број:10-14-3072/08 од 28.08.2008.г. 
                                                 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614200 – Ос-
тали грантови појединцима (награде). 
  Новчана средства уплатити на 
жирорачун издавача ТКД «Шахинпа-
шић» д.о.о. Сарајево број:13273100100 
10238 код НЛБ Тузланске банке, ИД 
4200502680009. 
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III 
 

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

Број:03–14-2077/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

913 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) те на основу Програма утрошка 
финансијских средстава из Буџета Ми-

нистарства за образовање, науку, кул-
туру и спорт са економског кода 614200 
– Остали грантови појединцима – на-
граде, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 83. редовној  
сједници, одржаној дана 22.09.2008.го-
дине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број: 1335/08 
Исламској заједници у БиХ – «ЕЛ-

КАЛЕМ» Сарајево 
 

I 
 
 Даје се сагласност Министарс-
тву за образовање, науку, културу и 
спорт да изврши плаћање рачуна бр-
ој:1335/08 од 03.09.2008.године у изно-
су од 10.277,00 КМ испостављеног од 
стране издавача «ЕЛ-КАЛЕМ» Сараје-
во по основу Уговора број: 3539-6/08 
од 28.08.2008.године и број:10-14-3069/08 
од 28.08.2008. године. 

10.октобар/листопад 2008. 
 
               

II 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614200 – 
Остали грантови појединцима (награде). 

  Новчана средства уплатити на 
жирорачун Исламске заједнице у БиХ 
- «ЕЛ-КАЛЕМ» Сарајево број: 16020055 
00015065 код Вакуфске банке д.д. Сар-
ајево, ИД 4200606200009. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2076/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

914 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
те на основу Програма утрошка фина-
нсијских средстава из Буџета Министа-
рства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614200 – Оста-
ли грантови појединцима - награде, Вл-
ада Босанско–подрињског кантона   Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
рачуна број: ИО1-001-136/2008 

«НАМ» Тузла, «ВРИЈЕМЕ» Зеница 



10.октобар/листопад 2008. 
 
 

I 
 
 Даје се сагласност Министарс-
тву за образовање, науку, културу и 
спорт да изврши плаћање рачуна бр-
ој:ИО 1-001-136/2008 од 28.08.2008.г. у 
износу од 12.802,86 КМ испостављеног 
од стране издавача «НАМ» Тузла, «ВР-

ИЈЕМЕ» Зеница по основу Уговора бр-
ој: 7/08 од 28.08.2008.год. и број: 10-14-
3067/08 од 28.08.2008. године. 
                                                 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је, а средства дозначити из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614200 – Остали грантови поједин-
цима (награде). 
  Новчана средства уплатити 
на жиро-рачун издавача «НАМ» Ту-
зла број:132-100-03090766-37 код Туз-
ланске банке д.д. ИД 4209071850006. 
 

III 
 

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

Број:03–14-2075/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

915 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 83. редовној   
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сједници, одржаној дана 22.09.2008.год-
ине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број: 2682/63 
«Свјетлосткомерц» д.д. Сарајево, 

књижара број 17 Горажде 
 

I 
 
 Даје се сагласност Министарству 
за образовање, науку, културу и спорт 
да изврши плаћање рачуна број: 2682 
/63 од 11.09.2008. године у износу од 
5.679,60 КМ испостављеног од стране 
фирме «Свјетлосткомерц» д.д. Сарајево 
књижара број 17,  Горажде.   
                                                 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 613400 – 
Набавка материјала. 
  Новчана средства уплатити на 
жирорачун фирме «Свјетлосткомерц» 
д.д. број:1610000057930060 код Раифаи-
зен банке д.д., ИД 4245023680006. 
 

III 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2074/08            П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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916 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), те на основу Програма утрош-
ка финансијских средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614200 – Остали грантови појединци-
ма (награде), Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 83. 
редовној сједници, одржаној дана 22. 
09.2008.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број: 511-205/08 
«Сарајево паблишинг» д.д. Сарајево 

 
I 

 
 Даје се сагласност Министарс-
тву за образовање, науку, културу и 
спорт да изврши плаћање рачуна бр-
ој: 511-205/08 од 11.09.2008. године у 
износу од 27.116,43 КМ испостављеног 
од стране издавача «Сарајево пабли-
шинг» д.д. Сарајево по основу Угово-
ра број: 137/08 од 28.08.2008. године и 
број:10-14-3068/08 од 28.08.2008.год. 
                

 II 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је, а средства дозначити из Буџета Ми-
нистарства за образовање, науку, кул-
туру и спорт са економског кода 614200 
–Остали грантови појединцима (на-
граде). 
  Новчана средства уплатити 
на жиро-рачун издавача «Сарајево  

10.октобар/листопад 2008. 
 
 
паблишинг» д.д. Сарајево број:199049 
0005104963 код АБС банке Сарајево, ИД 
4200315140009. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2073/08         П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

917 

 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број: 5/03) 
и Одлуке Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-695/08 од 
09.04.2008. године о усвајању Програма 
утрошка средстава са критеријима рас-
подјеле «Субвенције за пољопривреду» 
утврђеног Буџетом Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2008.годину, Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 83. редовној сједници, од-
ржаној дана 22.09.2008.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне новчане 
помоћи Дреца Хаџану на име 

надокнаде штете 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у износу од 125,00 КМ 
Дреца Хаџану на име накнаде штете 
настале уништавањем заражене кошн-
ице пчела.   



10.октобар/листопад 2008. 
 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије, а средс-
тва из члана 1. ове Одлуке обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за привр-
еду, са економског кода 614414 – Суб-
венције за пољопривреду – резерв-
на средства.   
 Средства уплатити на жиро-
рачун Дреца Хаџана, отворен у Уни-
он банци д.д. Сарајево, филијала Го-
ражде, број:14-42305337, трансакцијс-
ки број банке је 1020000000000023.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2068/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

918 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде број: 03-14-
695/08 од 09.04.2008.године о усвајању 
Програма утрошка средстава са крит-
еријима расподјеле «Субвенције за по-
љопривреду» утврђеног Буџетом Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2008.годину, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 83. 
редовној  сједници,  одржаној  дана 22. 
09.2008.године, д о н о с и:    
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О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Халиловић Хусеину на име  

надокнаде штете 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у износу од 250,00 КМ 

Халиловић Хусеину на име накнаде шт-
ете уништавањем заражене кошнице 
пчела.   

 
Члан 2. 

 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије, а средства 
из члана 1. ове Одлуке обезбиједити из 
Буџета Министарства за привреду са 
економског кода 614414 – Субвенције 
за пољопривреду – резервна средства.   
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун Халиловић Хусеина отворен у 
НЛБ Тузланској банци д.д., филијала 
Горажде, број:1325002004610829, транс-
акцијски број банке: 1327310010000150.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2063/08          П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године      Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

919 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број: 5/03)  
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и Одлуке Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-695/08 од  
09.04.2008.године о усвајању Програма 
утрошка средстава са критеријима ра-
сподјеле «Субвенције за пољопривре-
ду» утврђеног Буџетом Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2008.год-

ину, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на својој 83. редовној сј-
едници, одржаној дана 22.09.2008.год-
ине,  д о н о с и:    
 

 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди – 
производња јарих и озимих жита 
(пшеница, раж, јечам, зоб, хељда) 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у износу од 8.493,90 КМ 
за исплату подстицаја у пољопривре-
ди – производња јарих и озимих жита 
(пшеница, раж, јечам, зоб, хељда). 
                                                         

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ фармера који су оств-
арили право на подстицај са висином 
појединачног износа.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије, а средст-
ва обезбиједити из Буџета Министар-
ства за привреду са економског кода 
614414 – Субвенције за пољопривреду.   
  

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да- 

10.октобар/листопад 2008. 
 
 
ном објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2064/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

920 
На основу члана 24. Закона о Вл-

ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Закона о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2008. 
годину («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:18/07), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници,    
одржаној дана 22.09.2008.г.,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава 
«Капитални грантови нижим 
нивоима власти» утврђених на 

економском коду 615100 «Капитални 
грантови нижим нивоима власти» 
Буџета Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
на Програм утрошка средстава «Капит-
ални грантови нижим нивоима власти» 
утврђених на економском коду 615100 – 
Капитални грантови нижим нивоима 
власти Буџета Министарства за привр-
еду за 2008.годину.  
                                                         

Члан 2. 
 

 Програм из члана 1. ове Одлу- 



10.октобар/листопад 2008. 
 
 
ке саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 
  

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2062/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

--------------- 
 

920а) 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка    средстава “Капитални 
грантови нижим  нивоима власти”   

из Буџета Министарства за 
привреду  Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2008.годину 

 
Подаци о програму: 
 
- Влада Босанско-подрињског канто-

на Горажде је дала сагласност на 
Програм “Капитални грантови ни-
жим нивоима власти” на својој 83. 
редовној сједници, одржаној 22.09. 
2008.године. 

 

- Период реализације Програма:  
       септембар– децембар 2008.године. 
 

- Крај рока реализације:  
                          31.12.2008.године. 
 

- Укупна вриједност Програма  
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100.000,00 КМ 
 

- Одговорно лице: 
    Елфад Машала, дипл.инг.- Министар 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава “Капитални 

грантови нижим  нивоима  власти”  
из Буџета Министарства за привреду  
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2008.годину 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Програм утрошка средстава „Ка-
питални грантови нижим нивоима вл-
асти“ из Буџета Министарства за прив-
реду БПК Горажде за  2008.годину. 
 
ОПИС  ПРОГРАМА 
 
 Ради се о средствима предвиђе-
ним за подршку пројектима општина у  
саставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде,  који се односе  на изградњу и 
реконструкцију водопривредних објек-
ата, обезбијеђеним на економском  ко-
ду 615100 - Капитални грантови ниж-
им  нивоима власти. 

Програм ће трајати у периоду 
септембар-децембар 2008. године. 

Одговорно лице за извршење пр-
ограма је Елфад Машала, Министар за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на  Горажде. 
 
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 
 

Средства за реализацију овог пр-
ограма обезбједиће се из Буџета Мини-
старства за привреду БПК Горажде за 
2008.годину, са економског кода 615100 
- Капитални грантови нижим  ниво-
има  власти,  у износу од 100.000,00 КМ. 
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ПОТРЕБАН БРОЈ  РАДНИКА  
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

На  реализацији  овог  Програ-
ма биће ангажовани расположиви  уп-
осленици  Министарства за  привреду  
БПК Горажде, надлежног за  водопри-
вреду, представници  надлежних  оп-
штинских служби и чланови стручн-
их и тендерских  комисија.  
 
КРИТЕРИЈИ  ЗА   
РАСПОДЈЕЛУ  СРЕДСТАВА 
 

Финансијска средства  планир-
ана  овим  програмом  се  распоређују 
по критерију општинских  приорите-
та у области водопривредне инфрас-
труктуре, који се одређују на основу  
исказаних потреба сваке општине  на-
рочито са аспекта економске, социјал-
не  и еколошке оправданости.  

Предност за реализацију  има-
ју пројекти за које је урађена  пројект-
на  документација. 
 
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 

Средства за реализацију подр-
шке инвестицијама обезбједиће се из 
Буџета Министарства за привреду за 
2008. год. са економског кода 615100 - 
Капитални грантови нижим нивои-
ма власти, у износу од 100.000,00 КМ. 
 
ПРОЈЕКТИ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ 
 

Средства утврђена у овом Про-
граму користиће се за финансирање  
и  реализацију  пројеката  општина  у  
саставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде, према приоритетима, исказ-
аним од стране општина, предложен-
их од стране овог органа према Влади  
БПК Горажде. 

10.октобар/листопад 2008. 
 
 
Након одобравања средстава за  

реализацију пројеката, општине су, као  
корисници, дужне доставити  Минист-
арству за привреду БПК Горажде извје-
штај о утрошку средстава и реализаци-
ји  пројекта.  
 
ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом пројеката планир-
аних овим Програмом ће се  побољша-
ти или ријешити стање у области водо-
привредне инфраструктуре на подруч-
ју општина у саставу Кантона.  
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА  
 

Уз писани захтјев и образложе-
ње пројекта органи локалне управе  су 
дужни доставити и сљедеће: 

 

- предмјер и предрачун потребних ра-
дова, 

- образложење економске оправданости, 
- термин плана повлачења одобрених 

средстава, 
- доказе о испуњавању  критерија. 
 

Захтјев се подноси директно Ми-
нистарству за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 

Расподјела средстава ће се извр-
шити према критеријима из овог Про-
грама. 
 
НАДЗОР 
 

Надзор над провођењем овог Пр-
ограма врши Министарство за привре-
ду и Министарство за финансије, свако 
у оквиру своје надлежности. 

По завршеном пројекту општи-
не су дужне, у року од 15 дана, извијес-
тити Министарство за привреду БПК 
Горажде о реализацији истог, које ће  
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провјерити оправданост утрошка сре-
дстава. 

Укупан износ средстава која об-
ухвата овај Програм је 100.000,00 КМ. 
 

Број:04-14-4314-1/08       М И Н И С Т А Р  
25.09.2008.године         Елфад Машала,с.р.     
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде број:03-14-
695/08 од 09.04.2008.године о усвајању 
Програма утрошка средстава са крит-
еријима расподјеле «Субвенције за 
пољопривреду» утврђеног Буџетом Бо-

санско-подрињског кантона Горажде 
за 2008.годину, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 
83. редовној сједници, одржаној дана 
22.09.2008.године, д о н о с и:    
 
 

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

подршка за набавку 
високогравидних јуница 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстиц-
ај у пољопривреди – подршка за наб-
авку високогравидних јуница у изно-
су од 2.100,00 КМ. 
                                                         

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је та- 
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беларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачног из-
носа.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва ће се пласирати са позиције «Субвен-
ције за пољопривреду» утврђених Буџ-
етом Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2008. годину, економскои код 
614414 – Субвенције за пољопривреду.   
  

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2061/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

922 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број: 5/03) 
и Одлуке Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-695/08 од 
09.04.2008.године о усвајању Програма 
утрошка средстава са критеријима рас-
подјеле «Субвенције за пољопривреду» 
утврђеног Буџетом Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2008.годину, Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:    
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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 сагласн-
ост Министарству за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстиц-
ај у пољопривреди – подршка за др-
жање матичног стада крава (млијечна 
грла) у износу од 7.300,00 КМ. 
                                                         

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних пр-
оизвођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачног 
износа.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско 
-подрињског кантона Горажде, а сре-
дства ће се пласирати са позиције «Су-
бвенције за пољопривреду» утврђене 
Буџетом Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2008.годину, економски код 
614414–Субвенције за пољопривреду.   
  

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2059/08         П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Одлуке Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-833/07 од 
26.04.2007.године о усвајању Програма 
утрошка средстава са критеријима рас-
подјеле «Субвенције  за пољопривреду» 
утврђеног Буџетом Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2007.годину, Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници,  
одржаној дана 22.09.2008.г., 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 сагласност 
Министарству за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да испла-
ти новчана средства за подстицај у по-
љопривреди – подршка за узгој припл-
одних јуница у износу од 4.400,00 КМ. 
                                                         

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је табе-
ларни приказ пољопривредних произв-
ођача који су остварили право на под-
стицај са висином појединачног износа.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст- 
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ва обезбиједити из Буџета Министар-
ства за привреду, са економског кода 
614414-Субвенције за пољопривреду.   
  

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2058/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

924 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Одлуке Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде број:03-14-
695/08 од 09.04.2008.године о усвајању 
Програма утрошка средстава са крит-
еријима расподјеле «Субвенције за по-
љопривреду» утврђеног Буџетом Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
2008.годину, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 83. ре-
довној сједници, одржаној дана 22.09. 
2008.године, д о н о с и:    
 
 

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

подршка за производњу свјежег 
крављег млијека 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да  
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исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подршка за произво-
дњу свјежег крављег млијека за мјесец 
јули 2008.године у износу од 1.496,80 КМ. 
                                                         

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних произ-
вођача који су остварили право на под-
стицај са висином појединачног износа.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва ће се пласирати са позиције «Субвен-
ције за пољопривреду» утврђене Буџет-
ом Босанско-подрињског кантона Гора-
жде за 2008.годину, економски код 614414 
– Субвенције за пољопри-вреду.   

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2057/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

925 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Одлуке Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-14-695/08 од 
09.04.2008.године о усвајању Програма 
утрошка средстава са критеријима рас- 
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подјеле «Субвенције за пољопривре-
ду» утврђеног Буџетом Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2008.го-
дину, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде,  на својој 83. редовној  
сједници, одржаној дана 22.09.2008.го-
дине, д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава за 
подстицај у пољопривреди – 

набавка пољопривредне опреме 
 и механизације 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства за исплату подстиц-
аја у пољопривреди – набавка пољоп-
ривредне механизације и опреме у из-
носу од 13.372,44 КМ. 
         

Члан 2. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ фармера који су оств-
арили право на подстицај са висином 
појединачних 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 економског 
кода 614414 – Субвенције за пољоп-
ривреду. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огл- 

10.октобар/листопад 2008. 
 
 
асној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2056/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског  кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Програм   
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава «Субвенције за 
пољопривреду» утврђених Буџетом 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2008.годину 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласност 
на Програм о измјенама и допунама Пр-
ограма утрошка средстава број:04-14-910-

2/08 «Субвенције за пољопривреду» ут-
врђених у Буџету Министарства за пр-
ивреду Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2008. годину, предложен од 
стране Министарства за привреду. 

 

II 
 

 Измјене и допуне овог Програ-
ма из тачке I ове Одлуке саставни су 
дио ове Одлуке. 
 

III 
 

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

Број:03–14-2054/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
    Г о р а ж д е 

--------------- 
 

926а) 
 

1. НАЗИВ 
 

П Р О Г Р А М 
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ 

„СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ“ 
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ЗА 2008.Г. 

 

2. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 

Програм усвојен на 83. редовн-
ој сједници Владе БПК Горажде, одр-
жаној 22.09.2008.године. 
 

Период реализације Програма  
                                  до 31.12.2008.године 
 

Трајање реализације  31.12.2008.године 
 

Крајњи рок реализације  

                                      31.12.2008.године 
Укупна вриједност Програма  
                                              500.000,00 КМ 
 

Одговорно лице:  
    Елфад Машала, дипл.инг.,Министар 
 

1. НАЗИВ 
 

П Р О Г Р А М 
ИЗМЈЕНА  И ДОПУНА ПРОГРАМА 

УТРОШКА СРЕДСТАВА СА 
КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ 

„СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ“ 
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
 ЗА 2008.ГОДИНУ. 

 
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПРОГРАМА  

 
Овим Програмом врши се изм-

јена и допуна Програма утрошка сре-
дстава „Субвенције за пољопривре-
ду“ утврђених Буџетом Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2008. го-
дину број:04-14-910-2/08 од 11.04.2008. 
године,  тако што се у тачки 2.5. „Под-
ршка за тов ју-нади“ износ од 5.000,00 
КМ мијења и гласи  1.000,00 КМ. 

 

Р/б Подршка анималног поријекла 
КМ по јед. 
Производње 

Укупни обим 
Подршке 

Укупни износ 
у КМ 

1 
Узгој приплодних јуница у чистој 
пасмини 

 
200 

 
90 

 
18.000,00 

2 Узгој приплодних јуница крижанаца 150 60 9.000,00 

3 Узгој приплодних оваца и коза 6 10.833 65.000,00 

4 
Производња крављег млијека у 
2008.години 

 
0,10 

 
28.270 

 
28.270,00 

5 
Производња крављег млијека из 2007. 
године, новембар и децембар 

0,8-0,10 - 1.730,00 

6 Тов јунади 100 10 1.000,00 

7 Подршка у облику производње меда 10 3000 30.000,00 

8 
Држање матичног стада крава 
(млијечна грла) 

 
100 

 
400 

 
40.000,00 

 УКУПНО   193.000,00 
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У тачки 2.12. „Субвенције за производњу у затвореним просторима (пла-
стеничка производња)“, износ од 51.000,00 КМ мијења се и гласи 45.000,00 КМ. 
 

Р/б 
Подршке у биљној 
производњи 

КМ по јед 
производње 

Укупни обим 
подршке 

Укупни износ 
у КМ 

1 
Производња расадничког материјала 
високостаблашица (јабука и крушка) 

 
0,25 КМ/ком 

 
32.000 ком 

 
8.000,00 

2 
Производња у затвореним 
просторима-пластенич. произ. 

 
2 КМ/м2 

 
22.500 м² 

 
45.000,00 

3 
Заснивање воћњака континеталног 
подруч. 

 
150 КМ/дун 

 
18,33 ха 

 
27.500,00 

4 Заснивање засада јагодичастог воћа 150 КМ/дун 3 ха 4.500,00 

5 Производња конзумне јабуке 0,09 КМ/кг 55 т 5.000,00 

6 Производња индустијске јабуке 0,06 КМ/кг 166,6 т 10.000,00 

7 
Производња органског јагодичастог 
воћа (јагода) 

 
0,10 КМ/кг 

 
20 т 

 
2.000,00 

 УКУПНО   102.000,00 
 

У тачки 2.8. »Заснивање нових засада воћа континенталног типа» износ од   
37 500,00 КМ мијења се и гласи 27 500,00 КМ. 

 

У тачки 2.10 .»Подршке за производњу индустриске јабуке» износ од  
20 000,00 КМ мијења се и гласи 10 000,00 КМ. 
 

У тачки 2.17. «Подршке по партиципацијама (сајмови, смотре и едукације)», 
износ од  20.000,00  КМ мијења се и гласи 10.000,00 КМ. 

 

У тачки 2.18. «Подршке као потпоре Програмима у сврху пољопривредне 
производње», износ од 30.000,00 КМ мијења се и гласи 10.000,00 КМ. 

 

У тачки 2.19. «Подршке за набавку пољопривредне механизације и опреме», 
износ од 25.000,00 КМ мијења се и гласи 126.000,00 КМ. 

 

У тачки 2.20. «Набавка стеоних јуница за проширење основног стада», износ 
од 30.000,00 КМ мијења се и гласи 10.000,00 КМ. 

 

У тачки 2.21. «Резервна средства», износ од 30.000,00 КМ мијења  се и гласи 
10.000,00 КМ. 
 

Р/б Остале подршке Укупни износ у КМ 

1 Подршка за В.О. 7.000,00 

2 
Подршке по партиципацијама (сајмови, 
смотре и едукације) 

 
10.000,00 

3 
Подршке у сврху Програма пољопривредне 
производње  

 
10.000,00 

4 Дијагностичка испитивања 8.000,00 

5 Набавка опреме и механизације  126.000,00 

6 Набавка стеоних јуница (30 ком. x 300 КМ) 9.000,00 

7 Резервна средства 10.000,00 

 УКУПНО  180.000,00 
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У поглављу III тачка 3. Став 3. 
мијења се и гласи: Средства утврђена 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде “Субвенције за пољопри-
вреду“ за 2008. годину трошиће се до 
истека истих, предвиђених овим Про-
грамом. У случају да на појединим ст-
авкама средства не буду у потпуности 
утрошена, а на појединим недостају, 
Министарство за привреду (у даљем 
тексту Кантонално министарство) св-
ојом одлуком има право да иста преу-
смјери у другу ставку. 
     

Остале одредбе Програма ут-
рошка средстава „Субвенције за по-
љопривреду“ утврђених Буџетом Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2008.годину се не мијењају и оста-
ју на снази.     
 

Број:04-14-4237-1/08      М  И Н И С Т А Р 
17.09.2008.године         Елфад Машала,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

927 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 83. редовној  
сједници, одржаној дана 22.09.2008.го-
дине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању Сагласности за закуп 
канцеларијског простора 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се Саглас-

ност Министарству за привреду – Ка-
нтонална управа за шумарство да из- 
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врши закуп канцеларијског простора у 
просторијама Привредне банке Сараје-
во филијала Горажде и то двије канце-
ларије по цијени од 10,00 КМ по м² за 
потребе Кантоналне управе за шумар-
ство на период од шест мјесеци, почев 
од септембра мјесеца текуће године. 
 

Члан 2. 
 
 Даје се сагласност Министру за 
привреду да закључи Уговор о закупу 
канцеларијског простора из члана 1. 
ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2053/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

928 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Програма о утрошку средстава «Кап-
итални грантови нижим нивоима вла-
сти» Министарства за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, Вла-
да Босанско–подрињског кантона   Гор-
ажде, на својој 83. редовној сједници, од-
ржаној дана 22.09.2008.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Општини Пале-Прача 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства Општини Пале-Прача 
у износу од 50.000,00 КМ на име подр-
шке за реализацију Пројекта регулац-
ије корита ријеке Праче у насељу Хре-
новица, и то на дијелу од моста у насе-
љу Турковићи према насељу Луње. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сре-
дства обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде, економски 
код 615100 – Капитални грантови ни-
жим нивоима власти. 
 

Члан 3. 
 
 Задужује се Општина Пале-Пр-
ача да Влади Босанско–подрињског 
кантона Горажде путем Министарст-
ва за привреду достави извјештај о 
утроше-ним средствима. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2051/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

929 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде» број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, од-
ржаној дана 22.09.2008.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

Министарству за привреду – 
Дирекција за цесте 

за провођење поступка јавне набавке 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарству 
за привреду – Дирекција за цесте Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, да 
у циљу реализације Програма санације 
путних комуникација за повратнике на 
подручју Босанско–подрињског канто-
на Горажде и горњедринске регије про-
веде поступак јавне набавке за одабир 
најповољнијег понуђача за извођење ра-
дова на санацији локалних путева: 
 

ФАЗА I 
 

- Требешко Брдо– Бријест       Л=4,0 км; 
- Требешко Брдо–Прибишићи Л=3,0 км; 
- Бријест – Авлија        Л=3,5 км; 
- Влаховићи – Чеховићи       Л=5,0 км; 
- Дуб – Земегреси        Л=4,0 км; 
- Дубиште – Осојак       Л=1,0 км. 
 

Члан 2. 
 

 Поступак јавне набавке одабира 
најповољнијег понуђача за извођење ра-
дова из члана 1. ове Одлуке извршити у 
складу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке за- 
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дужује се Министарство за привреду 
– Дирекција за цесте Босанско–подри-
њског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–27-2050/08         П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

930 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и члана 34. Закона о извршењу 
Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
18/07) и Програма утрошка средстава 
Министарства за урбанизам, простор-
но уређење и заштиту околине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, бр-
ој:09-14-434-6/08, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 83.  
редовној сједници, одржаној дана 22. 
09.2008.године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању новчаних средстава 
за суфинансирање санације крова 
«Станичне зграде» у Устиколини 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се трошење новчан-
их средстава Министарству за урба-
низам, просторно уређење и заштиту 
околине Босанско–подрињског канто- 
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на Горажде за санацију крова станичне 
зграде у Општини Фоча-Устиколина у 
износу од  10.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за урбанизам, пр-
осторно уређење и заштиту околине, а 
за финансијску реализацију задужује се 
Министарство за финансије. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
дозначити из Буџета Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и зашт-
иту околине са економског кода 614100 
– Грантови општинама на рачун Опш-
тине Фоча-Устиколина број: 1011400000 
220255 отворен код ПБС Сарајево фи-
лијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2049/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

931 
 

 На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Програма о утрошку средстава са еко-
номског кода 614200 – «Грантови појед-
инцима» и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде», број: 18/07), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, на својој 83. редовној сједници, од-
ржаној дана 22.09.2008.год., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име набавке школских уџбеника  
за дјецу добитника највећих ратних 
признања са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у висини од 400,00 
КМ на име набавке школских уџбени-
ка за 2 ученика /200,00 КМ по ученику/ 
са подручја Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде.  
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614200 – 
Грантови појединцима. 
 

Члан 2. 
 

 Расподјела средстава из члана 
1. ове Одлуке извршиће се дјеци чији 
су родитељи добитници ратног приз-
нања «Златни љиљан», према списку 
достављеном од стране Савеза добит-
ника ратних признања БПК Горажде. 
 Корисник средстава из претхо-
дног става /Савез/ дужан је достави-
ти извјештај о реализацији ове Одлу-
ке надлежном Министарству. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, а средства ће се уплатити на жи-
ро-рачун Савеза добитника највећих 
ратних признања БПК Горажде, број:  
1990540005884792, отворен код АБС ба-
нке д.д. Сарајево, филијала Горажде. 

10.октобар/листопад 2008. 
 

 
Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2096/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

932 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Програма о утрошку средстава са екон-
омског кода 614200 – «Грантови поједи-
нцима» и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде», број:18/07), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име набавке школских уџбеника  
за ученике средњих школа са 

подручја Босанско – подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у висини од 63.200,00 
КМ на име набавке школских уџбеника 
за 316 ученика /200,00 КМ по ученику/ 
са подручја Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, и то: 
 

1. ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» за 120 
ученика у висини од ..... 24.000,00 КМ 



10.октобар/листопад 2008. 
 
 

жиро-рачун број:1327310011428281, 
отворен код НЛБ Тузланске банке, 
филијала Горажде 

2. ЈУ ССШ «Џемал Биједић» за 62 уче-
ника у висини од ......... 12.400,00 КМ 

жиро-рачун број:11104022823, отво-
рен код НЛБ Тузланске банке, фи-
лијала Горажде 

3. ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» за 134 уче-
ника у висини од ......... 26.800,00 КМ 

Жиро-рачун број:1731001001363179, 
отворен код НЛБ Тузланске банке, 
филијала Горажде 

 

 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614200 – 
Гранто-ви појединцима. 
 

Члан 2. 
 

 Расподјела средстава из члана 
1. ове Одлуке извршиће се дјеци чији 
су родитељи – старатељи припадни-
ци борачке популације, а који су у ст-
ању социјалне потребе, према списко-
вима достављеним од стране школа. 
 Корисници средстава из прет-
ходног става /школе/ дужни су дост-
авити извјештај о реализацији ове Од-
луке надлежном Министарству. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за борачка 
питања и Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, а средства ће се уплатити на по-
јединачне жирорачуне школа. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној табли  
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Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2101/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

933 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Програма о утрошку средстава са екон-
омског кода 614200 – Грантови поједин-
цима и Закона о извршењу Буџета («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број:18/07), Влада Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, на 
својој 83. редовној сједници, одржаној 
дана 22.09.2008. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име финансирања једнократних 
новчаних помоћи припадницима 

борачких популација 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у висини од 3.200,00 КМ 
на име финансирања једнократних но-
вчаних помоћи припадницима борачк-
их популација. 
 Одобрена средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за борачка пи-
тања Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614200 – Гранто-
ви појединцима. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на појединачне жиро-рачуне  
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припадницима борачке популације у 
складу са рјешењима која је донио Ми-
нистар за борачка питања Босанско–
подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
у-ују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство финансија Бос-
анско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2100/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

934 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за борачка 
питања са кода 614200 - «Грантови по-
јединцима», Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 83. ре-
довној сједници, одржаној дана 22.09. 
2008.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима на 
простору МЗ Берич 

 

10.октобар/листопад 2008. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства МЗ Берич у износу од 
10.000,00 (десет хиљада) КМ на име су-
финансирања Пројекта изградње спом-
ен-обиљежја шехидима–погинулим бо-
рцима на простору те мјесне заједнице. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а ср-
едства уплатити на жиро-рачун број: 
10114000000016-17, партија:10-1901-001946-0, 
који се води код Привредне Банке Сар-
ајево, а иста обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за борачка питања, економ-
ски код 614200–«Грантови појединцима». 

 
Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2098/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

935 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Програма утрошка средстава из Буџ-
ета Министарства за борачка питања са 
кода 614200 - «Грантови појединцима», 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:  



10.октобар/листопад 2008. 
  
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима 
 на простору МЗ Богушићи 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства МЗ Богушићи у изно-
су од 10.000,00 (десет хиљада) КМ на 
име суфинансирања Пројекта изград-
ње спомен-обиљежја шехидима–поги-
нулим борцима на простору те мјесне 
заједнице. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
број: 093003436-8, који се води код Ра-
ифаизен банке, а иста обезбиједити  из 
Буџета Министарства за борачка пит-
ања, економски код 614200 – «Гранто-
ви појединцима». 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14–2104/08       П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

936 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Програма утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за борачка питања са 
кода 614200 - «Грантови појединцима», 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима  
на простору МЗ Цвилин 

 
Члан 1. 

 
  Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства МЗ Цвилин у износу од 
10.000,00 (десет хиљада) КМ на име су-
финансирања Пројекта изградње спом-
ен-обиљежја шехидима–погинулим бо-
рцима на простору те мјесне заједнице. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жирорачун број: 
10114000000016-17, партија: 10-1901-000-
6988 који се води код Привредне Банке 
Сарајево, а иста обезбиједити из Буџета 
Министарства за борачка питања, еко-
номски код 614200 – «Грантови поједи-
нцима». 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  
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табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2097/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

937 
 

              На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за борачка 
питања са кода 614200 - «Грантови по-
јединцима», Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 83. ре-
довној сједници, одржаној дана 22.09. 
2008.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима на 
простору МЗ Иловача 

 
Члан 1. 

 
  Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства МЗ Иловача у изно-
су од 10.000,00 (десет хиљада) КМ на 
име суфинансирања Пројекта изград-
ње спомен-обиљежја шехидима – по-
гинулим борцима на простору те мје-
сне заједнице. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за борачка 
питања и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 

10.октобар/листопад 2008. 
 

 
де, а средства уплатити на жиро-рачун 
број:10114000000016-17, партија:10-1901 -
000397-7, који се води код Привредне 
Банке Сарајево, а иста обезбиједити из 
Буџета Министарства за борачка пита-
ња, економски код 614200 – «Грантови 
појединцима». 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 

 

Број:03–14-2103/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

938 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Програма утрошка средстава из Буџ-
ета Министарства за борачка питања са 
кода 614200 - «Грантови појединцима», 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима  
на простору МЗ Мравињац 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се но-

вчана средства МЗ Мравињац  у износу 
од 10.000,00 (десет хиљада) КМ на име  



10.октобар/листопад 2008. 
 

 
суфинансирања Пројекта изградње спо-
мен-обиљежја шехидима – погинулим бо-
рцима на простору те мјесне заједнице. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жиро-ра-
чун број: 10114000000016-17, партија: 
10-1901-001855-3, који се води код Пр-
ивредне Банке Сарајево, а иста обезб-
иједити из Буџета Министарства за бо-
рачка питања, економски код 614200  
– «Грантови појединцима». 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2102/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

939 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за борачка 
питања са кода 614200 - «Грантови по-
јединцима», Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 83. ре-
довној сједници, одржаној дана 22.09. 
2008.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта  

Број 14 – страна 1065 
 

 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима на 
простору МЗ Осаница 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се но-

вчана средства МЗ Осаница у износу од  
10.000,00 (десет хиљада) КМ на име су-
финансирања Пројекта изградње спом-
ен-обиљежја шехидима – погинулим бо-
рцима на простору те мјесне заједнице. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жирорачун број: 
10114000000016-17, партија:10-1901-001156 
-6, који се води код Привредне Банке 
Сарајево, а иста обезбиједити из Буџета 
Министарства за борачка питања, еко-
номски код 614200 – «Грантови поједи-
нцима». 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2109/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

940 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Програма утрошка средстава из Буџ- 
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ета Министарства за борачка питања 
са кода 614200 - «Грантови појединци-
ма», Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на својој 83. редовној сј-
едници, одржаној дана 22.09.2008.год., 
д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима на 
простору МЗ Устиколина 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства МЗ Устиколина у из-
носу од 3.000,00 (три хиљаде) КМ на 
име суфинансирања Пројекта изград-
ње спомен-обиљежја шехидима – пог-
инулим борцима на простору те мјес-
не заједнице. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за борачка 
питања и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
број:10114000000016-17, партија:10-190 
1-0007499, који се води код Привредне 
Банке Сарајево, а иста обезбиједити  
из Буџета Министарства за борачка 
питања, економски код 614200 – «Гра-
нтови појединцима». 
 

Члан 3. 
 

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

10.октобар/листопад 2008. 
 

 
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2107/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

941 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Програма утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за борачка питања са 
кода 614200 - «Грантови појединцима», 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, од-
ржаној дана 22.09.2008.год., д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима  
на простору МЗ Зупчићи 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се но-

вчана средства МЗ Зупчићи у износу од 
10.000,00 (десет хиљада) КМ на име су-
финансирања Пројекта изградње спом-
ен-обиљежја шехидима – погинулим бо-
рцима на простору те мјесне заједнице. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жирорачун број: 
10114000000016-1, који се води код При-
вредне банке Сарајево, а иста обезбије-
дити из Буџета Министарства за бора- 
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чка питања, економски код 614200 – 
«Грантови појединцима». 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2108/08         П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

942 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за борачка 
питања са кода 614200 - «Грантови по-
јединцима», Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 83. ре-
довној сједници, одржаној дана 22.09. 
2008.године, д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима  
на простору Општине Пале – Прача 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се 

новчана средства Удружењу демоби-
лисаних бораца Општине Пале–Пра-
ча у износу од 14.500,00 (четрнаест хи-
љада пет стотина) КМ на име суфин-
ансирања Пројекта изградње спомен-
обиљежја шехидима – погинулим бо- 
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рцима на простору Општине Пале–Прача. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жирорачун број: 
1610300002520056, који се води код Раи-
фаизен банке, а иста обезбиједити  из 
Буџета Министарства за борачка пита-
ња, економски код  614200 – «Грантови 
појединцима». 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2239/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

943 
 

                На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Програма утрошка средстава из Буџ-
ета Министарства за борачка питања са 
кода 614200 - «Грантови појединцима», 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име суфинансирања Пројекта 
изградње спомен-обиљежја 

шехидима – погинулим борцима 
 на простору МЗ Витковићи 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства МЗ Витковићи  у из-
носу од 10.000,00 (десет хиљада) КМ 

на име суфинансирања Пројекта изг-
радње спомен-обиљежја шехидима – 
погинулим борцима на простору те 
мјесне заједнице. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
број: 101-140-000000-16-1, отворен код 
ПБС Банке, а иста обезбиједити из Бу-
џета Министарства за борачка пита-
ња, економски код 614200 – «Гранто-
ви појединцима». 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2236/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

944 
 

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 83. редовн-
ој сједници, одржаној дана 22.09.2008. 
године, д о н о с и:    
 

10.октобар/листопад 2008 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Правилник о измјенама 
 и допунама Правилника  
о унутрашњој организацији 

и систематизацији Министарства 
унутрашњих послова Босанско–
подрињског кантона Горажде 

 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласност 
на Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организац-
ији и систематизацији Министарства 
унутрашњих послова Босанско–подри-
њског кантона Горажде. 
 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босан-ско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–34-2111/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

945 
На основу члана 24. Закона о Вл-

ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној дана 22.09.2008.г., д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за промјене цијене горива 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн- 
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ост за промјене цијене горива по об-
авијести «ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде и 
измијењеним цијенама на свјетском 
тржишту, а у складу са Споразумом 
који је Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде потписала са овом фи-
рмом, како слиједи: 
 

1. -  Дизел гориво ЕН 590 појефтини- 

        ло је за 0,05 КМ, нова цијена изно-  
        си 2,38 КМ; 

- Безоловни моторни бензин БМБ-
95 појефтинио је за 0,02 КМ, нова 
цијена износи  2,16 КМ; 

- Лож-уље је појефтинило за 0,05 
КМ, нова цијена износи 2,13 КМ. 

 

Нове цијене ће се примјењива-
ти од 13.09.2008.год. до 20.09.2008.год. 
 

2. -  Дизел гориво ЕН 590 појефтини- 

        ло је за 0,05 КМ, нова цијена изно- 
        си 2,33 КМ; 

- Лож-уље је појефтинило за 0,03 
КМ, нова цијена износи 2,10 КМ. 

 

 Нове цијене ће се примјењива-
ти од 20.09.2008.године. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–14-2113/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

946 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број:  
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5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 83. редовној сј-
едници, одржаној дана 22.09.2008.годи-
не, д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке  
о именовању овлаштених 
заступника по Уговору  

са Инвестицијском банком 
Федерације БиХ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком врши се измјена 
и допуна Одлуке о именовању овлаш-
тених заступника по Уговору са Инвес-
тицијском банком Федерације БиХ, бр-
ој: 03-14-519/04 од 24.02.2004.године, на 
начин да се у члану 1. тачка 1. иза рије-
чи «Министар за привреду» додаје 
«Машала Елфад, дипл.инг.» 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
                                       

Број:03–14-2112 /08          П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

947 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 83. редовној сједници, 
одржаној  дана 22.09.2008.г., д о н о с и:    
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О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 
робних резерви БПК Горажде 
да потпише Уговоре о испоруци  
и кориштењу топлотне енергије  

са корисницима топлотне енергије – 
приватних правних лица  која се 
загријавају из котловнице 
ЈУ Завод за запошљавање 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Дирекцији робних резерви Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
потпише Уговоре о испоруци и кори-
штењу топлотне енергије са корисни-
цима топлотне енергије приватних прав-
них лица која се загријавају из котловни-
це ЈУ Завод за запошљавање по цијени од 
3,00 (три) КМ/м². 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–14-2118/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

948 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 83. редовној 
сједници, одржаној дана 22.09.2008.г., 
д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  
за набавку опреме 

10.октобар/листопад 2008 
 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Агенцији за 
приватизацију Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за набавку информати-
чке опреме од одабраног понуђача, ка-
ко слиједи: 
 

1. Компјутер, комплетан  1 ком. 
  

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Агенција за приватизацију Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, а  
набавку извршити у складу са Оквирн-
им споразумом закљученим са понуђа-
чем «ОНИПРОМ» д.д. Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2117/08           П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

949 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
те Одлуке о давању сагласности на Пр-
ограм утрошка средстава Министарст-
ва за социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице, са економск-
ог кода 614200 – Остали грантови појед-
ицима, број: 03-14-859/08 од 29.04.2008. 
године, те Програма утрошка број: 08-
14-1327/08, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 83. редовној 
сједници, одржаној дана 22.09.2008.го-
дине, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о додјели једнократне  

новчане помоћи за лијечење  
Бостанџић Елме 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се исплата средстава 
у износу 300,00 КМ на име једнократ-
не новчане помоћи за лијечење Елме 
Бостанџић, рођ.2003.године у Горажду. 
 

Члан 2. 
 
 Средства у износу 300,00 КМ 
исплатити у корист Бостанџић Заима, 
оца, на рачун НЛБ Тузланска банка 
филијала Горажде, на терет средстава 
Буџета Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, економски код 614200 – 
Остали грантови појединцима, а у 
складу са одобреним Програмом утр-
ошка средстава. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 
  

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2116/08        П Р Е М И Ј Е Р 
22.09.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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950 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03) 
и усвојеног Програма о утрошку средс-
тава са кода 614300 - Грантови непроф-
итним организацијама» и Закона о из-
вршењу Буџета («Службене новине Бо-
санско–подрињског канатона Горажде», 
број:18/07),  Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 84. редов-
ној сједници, одржаној дана 02.10.2008. 
године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новачних средстава 
за набавку компјутерске опреме 
Савезу добитника највећих ратних 

признања БПК  Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ на име набавке 
компјутерске опреме Савезу добитника 
највећих ратних признања БПК Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 Одобрена средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за борачка пи-
тања Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614300 – Гранто-
ви непрофитних организација. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жиро-рачун Саве- 
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за ДНРП БПК Горажде број: 1990540005 
884792, који се води код АБС банке Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2205/08 П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

951 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Програма  утрошка средстава 
са економског кода 614200 - «Грантови 
појединцима» и Закона о извршењу 
Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
18/07), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 84. редовн-
ој сједници, одржаној дана 02.10.2008. 
године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број:1095/08 
РРЦ «Фојница» 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Министру за 

борачка питања да изврши плаћање 
рачуна број:1095/08 од 10.09.2008.год-
ине у износу од 5.628,00 КМ испостав-
љеног од стране РРЦ «Фојница» Фој-
ница. 

10.октобар/листопад 2008 
 

                                                         
Члан 2. 

 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за борачка питања Босанско–
подрињског кантона Горажде, економс-
ки код 614200–Грантови појединцима. 
   

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2207/08   П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

952 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Програма утрошка средстава са екон-
омског кода 614200 – Грантови поједин-
цима, а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:18/07), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 84. редовној 
сједници, одржаној дана 02.10.2008.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новачних средстава  
на име накнаде трошкова за 

прикључење стамбених објеката на 
електроенергетски систем 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се  
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новчана средства у износу од  8.073,99 
КМ (Словима: осам хилљада седамд-
есет три и 99/100) КМ на име накнаде 
трошкова за прикључење стамбених 
објеката на електроенергетски систем 
припадника борачких популација са 
простора Босанско–подрињског кант-
она Горажде. 
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питња Босанско–подрињског кант-
она Горажде, економски код 614200 – 
Грантови појединцима. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлу-
ке уплатити на жиро-рачун Јавног 
предузећа Електропривреда Босне и 
Херцегвоине д.д. Сарајево, подружни-
ца «Електродистрибуција», Сарајево 
ПЈ Горажде, број:1610300001260026, от-
ворен код Раифаизен банке д.д. фи-
лијала Горажде.  
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство финансија Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2208/08       П Р Е М И Ј Е Р      
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
  

953 
 

На основу члана 24. Закона о  
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Влади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Програма утрошка средстава са екон-
омског кода 614300 - Грантови непроф-
итних организација и Закона о изврше-
њу Буџета Босанско–подрињског кант-
она Горажде («Службене новине Босан-
ско-подрињскг кантона Горажде» број: 
18/07), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 84. редовној  сј-
едници, одржаној дана 02.10.2008.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за Пројекат подјеле пакетића за 
Рамазански  бајрам дјеци шехида 

 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 820,00 КМ на име трошкова 
«Пројекта подјеле пакетића за Рамазан-
ски бајрам дјеци шехида»у 2008.години. 

Одобрена средстава обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Гран-
тови непрофитних организација. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жиро-рачун Орг-
анизације породица шехида и погинул-
их бораца БПК Горажде број:1990490005 
249590, који се води код АБС банке д.д. 
Сарајево агенција Горажде. 
 

Члан 3. 
 

ОПШиПБ Горажде дужна је да  
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надлежном Министарству у року 7 
дана од дана реализације Пројекта, 
достави извјештај о утрошеним сред-
ствима са пратећом документацијом.  
                                                                       

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2209/08       П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

954 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 84. редовној 
сједници, одржаној дана 02.10.2008.го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за упућивање 

полицијског службеника 
Министарства унутрашњих послова 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде на едукацију  
у иностранство 

 
I 

 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост за упућивање једног полицијског 
службеника Министарства унутраш-
њих послова Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде на едукацију у иност-
ранство. 
 Едукација се одржава у Итали- 
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ји у организацији Полицијске мисије 
Европске уније ЕУПМ-а. Едукацију ће 
изводити италијански карабињери у 
периоду од 6. до 17.октобра 2008.године, 
са даном поласка 5. октобра и повратка 
18. октобра 2008.године. 
 

 II 
 
 На предметну едукацију из обл-
асти «Безбједност у саобраћају» испред 
Министарства унутрашњих послова Бо-
санско–подрињског кантона Горажде уп-
ућује се полицијски службеник Форто 
Хајрудин. 
 

III 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство унутрашњих по-
слова Босанско–подрињског кантона Го-
ражде и Министарство за финансије, 
свако из своје надлежности. 
 

IV 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–34-2195/08  П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

955 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 84. редовној сједници, 
одржаној дана 02.10.2008.г., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности за упућивање 

полицијског службеника 
Министарства унутрашњих послова 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде на едукацију  
у иностранство 

 

I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост за упућивање једног полицијског 
службеника Министарства унутраш-
њих послова Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде на едукацију у иност-
ранство. 
 Едукација се одржава у Итали-
ји у организацији Полицијске мисије 
Европске уније ЕУПМ-а. Едукацију ће 
изводити италијански карабињери у 
периоду од 20. до 31. октобра 2008.го-
дине, са даном поласка 19. октобра и 
повратка 01. новембра 2008.године. 

 

II 
 

 На предметну едукацију из об-
ласти «Безбједност у саобраћају» исп-
ред Министарства унутрашњих посл-
ова Босанско–подрињског кантона Го-
ражде упућује се полицијски службе-
ник Халиловић Самир. 
 

III 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство унутрашњих 
послова Босанско–подрињског канто-
на Горажде и Министарство за фина-
нсије, свако из своје надлежности. 
 

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас- 
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 

Број 14 – страна 1075 
 

 
објави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-34 -2196/08   П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

956 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 84. редовној сједници, 
одржаној дана 02.10.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о давању 
сагласности за упућивање Комесара 

полиције Управе полиције 
Министарства унутрашњих послова 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде на едукацију у иностранство 
- студијско путовање 

 

I 
 

 Овом Одлуком врше се измјене 
и допуне Одлуке о давању сагласности 
за упућивање Комесара полиције Уп-
раве полиције Министарства унутраш-
њих послова Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде на едукацију у иност-
ранство-студијско путовање, број:03-34-
1415/08 од 02.07.2008.године, тако што у 
члану I став 2. треба да гласи: 
 

 Студијско путовање се одржава 
у Швицарској у организацији Швицар-
ске агенције за развој и сарадњу, у пер-
иоду од 2. до 8. новембра 2008.године, с 
даном поласка 1.новембра 2008.године. 
 

II 
 

 Иза члана II додаје се нови чл- 



Број 14 – страна 1076 
 
 
ан III, који гласи: 
 

 Овом Одлуком одобрава се во-
зачу Комесара полиције, Шеховић Ас-
иму, да на предметно путовање одве-
зе и довезе Комесара полиције, Бичо 
Едиба, до аеродрома Плесо код Загре-
ба, Република Хрватска, с даном пол-
аска 1. и 7. новембра 2008.године на 
релацији Горажде-Загреб-Горажде. 
 

 Досадашњи члан III постаје 
члан IV. 
 

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

Број:03-34-2193/08 П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

957 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са чланом 16. став 3. 
Закона о извршењу Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2008. 
годину («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
18/07), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 84. редовн-
ој сједници, одржаној дана 02.10.2008. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
рачуна број: 2682/65 предузећу 
СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ д.о.о. 

10.октобар/листопад 2008 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
Министру Министарства унутрашњих 
послова Босанско–подрињског кантона 
Горажде да изврши плаћање рачуна бр-
ој: 2682/65 од 18.09.2008.године у износу 
од 7.919,99 КМ предузећу СВЈЕТЛОСТ-

КОМЕРЦ д.д. књижара бр. 26 Горажде, 
на име набавке прекршајних налога са 
уплатницама. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство унутрашњих по-
слова и Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
свако из своје надлежности. Средства 
обезбиједити из Буџета Министарства 
унутрашњих послова, економски код 
613400 – Набавка материјала и ситног 
инвентара. 
 

Члан 3. 
 

 Новчана средства уплатити на 
жирорачун предузећа СВЈЕТЛОСТКОМ-

ЕРЦ  д.д. књижара бр. 26 Горажде, број: 
1540012000158885, отворен код УПИ ба-
нке. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-2210/08           П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

958 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор- 
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ажде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
а у складу са чланом 16. став 3. Закона 
о извршењу Буџета Босанско–подри-
њског кантона Горажде за 2008.годи-
ну («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:18/07), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 84. редовној сједни-
ци, одржаној дана 02.10.2008. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
авансног рачуна број: 71/08 
предузећу «ШЕХ-ИН» д.о.о. 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министру Министарства унутра-
шњих послова Босанско–подрињског 
кантона Горажде да изврши плаћање 
авансног рачуна број:71/08 од 18.09. 
2008.године у износу од 21.203,81 КМ 
предузећу «ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде, 
на име набавке 2 (два) путничка ауто-
мобила по принципу «старо за ново», 
а у складу са Уговором број: 03-14-
2020/08 од 16.09.2008.године. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство унутрашњих 
послова и Министарство за финанси-
је Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, а средства су обезбијеђена у Бу-
џету Министарства унутрашњих пос-
лова, економски код 821300 - Набавка 
опреме. 
 

Члан 3. 
 

 Новчана средства уплатити на  
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жиро-рачун предузећа «ШЕХ-ИН» д.о.о. 
Горажде, број:1011400000282238, отвор-
ен код ПБС филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-2152/08   П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

959 
 

 На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 84. редовној сједници, 
одржаној дана 02.10.2008.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласност 

 за потписивање Уговора са 
предузећем «ЕНЕРГОПЕТРОЛ» д.д. 

 

I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
Министарству унутрашњих послова Бо-
санско–подрињског кантона Горажде да 
за потребе снабдијевања Полицијске ст-
анице Прача са сједиштем у општини 
Пале-Прача, потпише Уговор о испору-
ци нафтних деривата путем бензинск-
их станица са предузећем «ЕНЕРГОПЕТ-

РОЛ» д.д. Сарајево. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке за- 
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дужује се Министарство унутрашњих 
послова Босанско–подрињског канто-
на Горажде. 
 

III 
 

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

Број:03–14-2211/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

960 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 84. редовној 
сједници, одржаној дана 02.10.2008.го-
дине, д о н о с и:  
 

 

О Д Л У К У 
о финансирању Пројекта 

«Превенција и рано откривање 
карцинома cervixa преко ПАПА 

брисева» од стране Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде финансира Пројекат 
«Превенција и рано откривање карц-
инома cervixa преко ПАПА брисева» под-
несен од стране ЈУ Дом здравља Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 25.000,00 КМ 
обезбијеђена су у Буџету Министарс- 
ствза социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско- 

10.октобар/листопад 2008 
 
 
подрињског кантона Горажде за 2008.го-

дину, економски код 614400 – Субвенц-
ије јавним предузећима и установама. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2212/08   П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

961 
       

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
те Одлуке о давању сагласности на Пр-
ограм утрошка средстава Министарст-
ва за социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице са економск-
ог кода 614400 – Субвенције јавним пре-
дузећима и установама број:03-14-280/08 од 
11.02.2008.године, Влада Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, на својој 84. 
редовној сједници, одржаној дана 02.10. 
2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава за 

финансирање Пројекта «Превенција 
и рано откривање карцинома cervixa 

преко ПАПА брисева» 



10.октобар/листопад 2008 
 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 25.000,00 КМ ЈУ Дом 
здравља Горажде на име финансира-
ња  Пројекта «Превенција и рано отк-
ривање карцинома cervixa преко ПАПА 

брисева». 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу КМ 25.000,00 
исплатити на терет Буџета Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614400 – Субвенције 
јавним предузећима и установама, а 
у корист ЈУ Дом здравља Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2231/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

962 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број:  
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5/03), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на својој 84. редовној сје-
дници, одржаној дана 02.10.2008.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 сагласност 
Министарству за привреду – Кантонал-
на управа за шумарство Босанско-под-
рињског кантона Горажде да изврши 
плаћање телефонског рачуна број: 2024 
944607667 за фиксни телефонски прик-
ључак број 038/221-680 за мјесец август 
текуће године у износу од 67,50 КМ.  
  

Члан 2. 
 

 Кантоналној управи за шумарст-
во се одобрава висина лимита за утро-
шак телефонских услуга за фиксне  пр-
икључке и то: 038/221-680 и 038/221-690 
у висини до 100,00 КМ по једном телеф-
онском прикључку.  
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије и 
Министарство за привреду – Кантонал-
на управа за шумарство Босанско-под-
рињског кантона Горажде, а средства 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за привреду – Кантонална управа за 
шумарство са економског кода 613300 – 
Издаци за комуналне услуге. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли  
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Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
  

Број:03–14-2213 /08      П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

963 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 84. редовној 
сједници, одржаној дана 02.10.2008.го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

мјесечних испостављених  
рачуна за службену картицу 

 ГСМ прикључка 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
плаћање испостављеног рачуна број: 
0743018820880 у износу од 25,75 КМ за 
службену картицу ГСМ прикључка за 
потребе извјештајно-прогнозне стан-
ице (ИПС), ради праћења болести у 
биљној производњи. 
  

Члан 2. 
 

 За наведени ГСМ прикључак 
из члана 1. Ове Одлуке одобрава се 
висина утрошка до 50,00 КМ. 

 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном  

10.октобар/листопад 2008 
 
 
објављивања на службеној огласној таб-
ли Кантона, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде». 
     

Број:03–14-2214/08           П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

964 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
а у складу са Програмом о утрошку ср-
едстава са економског кода 614 100 – Тр-
ансфер за културу, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на својој 84. 
редовној сједници, одржаној дана 02.10. 
2008.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
ЈУ Центар за културу Горажде  
на име суфинансирања Програма 
десетог нтернационалног дјечијег 
фестивала под називом «Шта се 
пјесмом сања» Горажде 2008. 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.000,00 КМ ЈУ Центар за ку-
лтуру Горажде на име суфинансирања 
Програма десетог интернационалног дј-
ечијег фестивала под називом «Шта се 
пјесмом сања» Горажде 2008. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, науку, културу и  
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спорт са економског кода 614 100 -  Тр-
ансфер  за културу.    

Новчана средства дозначити 
на жиро-рачун број:1011400000065152, 
ПБС д.д. Сарајево филијала Гораж-
де, ИД број: 4245029610000. 
    

III 
 
 Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, нау-
ку, културу и спорт у року од 10 (дес-
ет) дана од дана реализације средста-
ва  извијести и документује наведени 
утрошак.  
 

IV 
 
 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:03–14-2224/08 П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

965 
      

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом о ут-
рошку средстава са економског  кода 
614 100 - Трансфер за културу, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 84. редовној сједници, од-
ржаној  дана 02.10.2008.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јасенку Достовићу - слободном 

умјетнику 
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I 

 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ Јасенку Достов-
ићу - слободном умјетнику на име суф-
инансирања Пројекта «Културне акти-
вности Атеље Галерије Достовић», у ди-
јелу који се односи на одржавање изло-
жби у Горажду. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 -  Тра-
нсфер  за културу.    

Новчана средства дозначити на 
жирорачун број:43450701040005, Раиф-
аизен банг, филијала Горажде, ЈМБГ 
09969622100022. 
    

III 
 

 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, ку-
лтуру и спорт у року од 10 (десет) дана 
од дана реализације средстава  извијес-
ти и документује наведени утрошак.  
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2225/08        П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

966 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го- 
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ражде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом о утр-
ошку средстава са економског кода 
614 300 – Грантови непрофитним ор-
ганизацијама, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 84. 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
10.2008.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу  слијепих и слабовидних 

БПК Горажде 
 

I 
 

 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 500,00 КМ Удружењу 
слијепих и слабовидних БПК Горажде 
на име суфинансирања набавке пом-
агала за вид Надини Имамовић, уче-
ници ОШ «Фахрудин Фахро Башчел-
ија», непоходних за похађање редов-
не наставе. 
   

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, 
а средства дозначити из Буџета Ми-
нистарства за образовање, науку, кул-
туру и спорт са економског кода 614 
300– Грантови непрофитним орган-
изацијама. 

Новчана средства дозначити 
на жиро-рачун Удружења слијепих 
и слабовидних БПК Горажде број: 
1610300001810016, отворен код Раиф-
аизен банке, ИД број: 4245037980002. 
    

III 
 

 Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, нау- 
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ку, културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  из-
вијести и документује наведени утрошак.  

 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2226/08   П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

967 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03),  
те на основу Програма о утрошку сред-
става из Буџета Министарства за обра-
зовање, науку, културу и спорт са еко-
номског кода 614 300 - Грантови неп-
рофитним организацијама, Влада Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, на 
својој 84. редовној сједници, одржаној 
дана 02.10.2008.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Ногометном клубу  «БКБ» Берич - 

Кисељак 
 

I 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.000,00 КМ Ногометном кл-
убу «БКБ» Берич - Кисељак на име суф-
инансирања Пројекта под називом «Су-
финасирање откупа земљишта за стад-
ион и других спортских активности»,  у 
дијелу  који се односи на набавку спо-
ртске опреме.  
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II 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финанси-
је, а средства дозначити из Буџета Ми-
нистарства за образовање, науку, кул-
туру и спорт са економског кода 614 
300 - Грантови непрофитним орган-
изацијама. 
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун број:1011400000346549, от-
ворен код ПБС банке филијала Гор-
ажде, ИД број: 4245041070002. 
 

III 
 

   Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, нау-
ку, културу и спорт у року од 10 (де-
сет) дана од дана реализације средст-
ава  извијести и документује наведени 
утрошак.  
 

IV 
 

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

Број:03–14-2227/08       П Р Е М И Ј Е Р  
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

968 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде»,  број: 
5/03) и члана 87. Закона о основном 
одгоју и образовању («Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде» број:5/04), Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
84. редовној сједници, одржаној дана  
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02.10.2008.године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о именовању предсједника Школског 
одбора ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо” 

Горажде 
 

I 
 

У Школски одбор Јавне установе 
основна школа “Хусеин еф. Ђозо” Гор-
ажде именује се: 
 

1. Хамед Ефендић,  предсједник 
                                       из реда оснивача, 
   

II 
 

Мандат предсједника из члана I 
овог Рјешења траје до краја времена на 
које је именован Школски одбор. 
 

III 
 

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

Број:03–05-2228/08           П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

969 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 84. редовној сједници, од-
ржаној дана 02.10.2008.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних новчаних 

помоћи 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се 
једнократне новчане помоћи, како сл-
иједи: 
  

1. Рикало (Мустафе) Елма из Гораж-
да, у износу од 300,00 КМ због наб-
авке мдецинске опреме. Средства 
уплатити на жиро-рачун Привред-
не банке ДД Сарајево, филијала Го-
ражде, број: 101-140-00000016-17, 33-
1901-0009554.  

2. Кукавица Фаид из Горажда, у изн-
осу од 300,00 КМ, због тешке социј-
ално-материјалне ситуације. Сред-
ства уплатити на жиро-рачун отво-
рен код УНИОН банке Сарајево, 
експозитура Горажде, број: 1020000 
000000023. 

 
Члан 2. 

 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 – Ос-
тали грантови појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2235/08       П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године    Салем Халиловић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

970 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:5/03) 
и члана 17. Закона о извршењу Буџета 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде», број:18/07), Вла-
да Босанско–подрињског Горажде, на   
својој 84. редовној сједници, одржаној  
дана 02.10.2008. године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о финансијској помоћи МРК 

„Горажде“ Горажде за одлазак на 
„Челенџ куп“  у  Италију 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобрава се фи-
нансијска помоћ Мушком рукометном 
клубу «Горажде» Горажде у износу од 
30.000,00 КМ за одлазак на «Челенџ куп» 
у Италију. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, економски код 600000 – Текућа буџ-
етска резерва (теретити економски код 
614300 – Грантови непрофитним орга-
низацијама). 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2206/08           П Р Е М И Ј Е Р 
02.10.2008.године       Салем Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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971 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву Омладинског удружења 
„ВејкУП“, на основу члана 29. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Слу-
жбене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и:    
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Уписује се у регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, 

 

Омладинско удружење “ВејкУП” 
 

Скраћени назив удружења је 
ОУВУ. 
 

 Сједиште удружења је у Гора-
жду, улица Ферида Диздаревића бр.21. 
 

2. Упис је извршен под регистарским 
бројем Р-I-10/2008 у прву књигу 
регистра, дана 25.09.2008.године. 

 

3. Омладинско удружење „ВејкУП“ 
је добровољно, назависно, ванстра-
начко удружење са сљедећим  про-
грамским циљевима и задацима: 

 

- Унапређење комуникације, разу-
мијевања, међусобног повезивања 
и сарадње младих; 

- Изградња капацитета (материјал-
них, знања , искуства); 

- Јачање свијести ученика, профес-
ора и осталих учесника образовн-
ог процеса о важности и   потреби 
важности постојања ВУ-а; 

- Унапређење сарадње међу шко-
лама; 
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- Борба за права ученика и младих; 
- Едукација ученика, професора, ом-
ладине о вјештинама као што су: 
комуникација, лобирање, заговара-
ње, лидерство, организациони и пр-
ојект менаџменти те многи други; 

- Унаприједити и побољшати стан-
дард живљења код младих кроз ом-
ладински активизам, посредништ-
во у запошљавању, посредништво 
за стипендије те остале могуће нач-
ине; 

- Утицање на младе и јавност БПК да 
своје ангажовање усмјери ка демо-
кратском  

- дјеловању у вишестраначком кант-
ону ка остваривању једнакости љу-
ди и њихових  

- заједница, уз уважавање и унапре-
ђивање стандарда усвојених у Евр-
опи; 

- Реализација пројеката од општедр-
уштвеног значаја како на локалн-
ом, тако и на  

- кантоналном нивоу; 
- Поштивање људског достојанства и 
борба против кршења људских пр-
ава; 

- Слобода сваког младог грађанина 
свјесног својих одговорности у дем-
ократском поретку; 

- БПК као јединство различитости, 
без униформисаности, национали-
стичког подвајања и  дискримина-
цијских тежњи; 

- Борити се за активно учешће млад-
их у јавном животу те процесу дон-
ошења одлука у локалној заједници; 

- Едуковање и промовисање услова 
које Горажде и Босна и Херцегови-
на морају остварити у процесу при-
друживања Еуропској унији. 

  

4. Омладинско удружење „ВејкУП“ дје-
лује на подручју Босанско–подрињ- 
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ског кантона Горажде и даном уп-
иса код овог Министарства стиче 
својство правног лица. 

 

5. Лице овлаштено за заступање и пр-
едстављање Омладинског удруже-
ња „ВејкУП“ је 

 

Недим Крајишник – Предсједник  
                                               удружења 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Омладинско удружење „ВејкУП“  
поднијело је Министарству за правос-
уђе, управу и радне односе Босанско–
подрињског кантона Горажде захтјев 
за упис у Регистар удружења, који се 
води код  овог Министарства. 

Уз захтјев је приложена докум-
ентација прописана чланом 28. Зако-
на о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, бр-
ој:45/02) и то: Одлука о оснивању Уд-
ружења (Оснивачки акт), Статут Удр-
ужења (x2), списак чланова органа уп-
рављања и Одлука о именовању лица 
овлаштеног лица за заступање и пре-
дстављање удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско–под-
рињског кантона Горажде, оцијенило 
је да су испуњени услови за упис Ом-
ладинског удружења „ВејкУП“, стога 
је сходно одговарајућим одредбама За-
кона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), одлучено као у диспози-
тиву Рјешења. 
 

  Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Гораж- 
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ду у року од 30 дана од дана доставља-
ња Рјешења. Тужба се подноси у два 
истовјетна примјерка и уз исту се пр-
илаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
             

Број:УП-1: 05-05-39/08            М И Н И С Т А Р 
25.09.2008.године                Радмила Јанковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
 

972 
 

На основу члана 45. Закона о гр-
ађевинском земљишту Федерације Бос-
не и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број:25/03), члана 3. 
Одлуке о грађевинском земљишту („Сл-

ужбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број:7/08) и  члана 19. 
и 100. став 3. Статута Општине Фоча-
Устиколина („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:8/08), Општинско вијеће Општине Фо-
ча-Устиколина, на 31. редовној сједни-
ци, одржаној 22.09.2008 год. д о н о с и:  
 
 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 
 
1. ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ непосредном пого-
дбом грађевинско земљиште друш-
твене својине ЈП Електропривреда 
БиХ д.д. Сарајево, подружница „Ел-
ектродистрибуција“ Сарајево ПЈ Го-
ражде, ради изградње кабловске тр-
ансформаторске станице Њухе и то: 

 

- К.ч. 2605/3 у површини од 20м2 упи-
сана у  ПЛ бр.109  КО Њухе. 

 

2. Накнада за додијељено грађевинско 
земљиште обухвата: 

 

- накнаду за додијељено грађевинско 
земљиште у износу од 90,00КМ, 

- накнаду за погодност грађевинског 
земљишта (ренту) у износу од 33,00 
КМ. 
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3. Укњижбу права кориштења грађе-

винског земљишта описаног у одр-
едби 1. овог Рјешења, а у укупној 
површини од 20м2 извршиће опш-
тинска Служба за просторно уређ-
ење, имовинско-правне, геодетско-
катастарске послове...у Устиколини 
након правоснажности овог Рјеше-
ња (тј.по протеку  рока који је озна-
чен у  поуци о правном лијеку).   

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
ЈП Електропривреда БиХ д.д. 

Сарајево, подружница „Електродист-
рибуција“ Сарајево ПЈ Горажде  обра-
тила се Општини Фоча-Устиколина 
захтјевом бр:01-07-72151-2738/08 од 24. 
06.2008.године ради додјеле грађевин-
ског земљишта за изградњу кабловске 
трансформаторске станице Њухе. 
 

Уз захтјев су приложена доку-
мента: 
 

- фотокопија катастарског плана 
- извод из посједовног листа издатог 

од надлежне општинске службе, бр 
90/02 

- образложење инвестицијског улагања 
 

У поступку доношења овог Рје-
шења утврђено је сљедеће: 

 

- да је укупна површина на којој ће 
се градити објекат трансформатор-
ске станице утврђена детаљним сн-
имањем од стране вјештака грађев-
инске  и геодетске службе; 

 

- да је обрачун накнаде за додијеље-
но грађевинско земљиште извршен 
на основу Одлуке о утврђивању пр-
осјечне цијене 1м2 изграђеног стам-
беног простора за 2008. годину на 
подручју Општине Фоча-Устикол-
ина („Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде“ бр. 
8/08), тј.  20м2 x 4,50 КМ = 90,00КМ. 

- да је накнада за погодност (ренту) 
утврђена на основу члана 68. Закона 
о грађевинском земљишту („Службе-
не новине Федерације БиХ“ бр. 25/03) 
те члана 24. Одлуке о грађевинском 
земљишту („Службененовине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ 
бр.  7/08) тј. 11м2 x 3,00 КМ = 33,00КМ. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: У скл-
аду са одредбом члана 222 став  5.  Зак-
она о управном поступку („Службене 
новине Ф БиХ“ бр.2/98 и 48/99), против 
овог Рјешења не може се изјавити жа-
лба, али се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Кантоналн-
ом суду у Горажду у року од 30 дана 
након достављања Рјешења.  
 

Број:01-23-2179/08          Предсједавајући  
23.09.2008.године      Менсура Карахоџа,с.р. 
Фоча-Устиколина 
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На основу члана 61. став 1. Зако-
на о грађевинском земљишту Федера-
ције Босне и Херцеговине (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број:25/03), 
члана 3. Уредбе о поступку и  условима  
легализације грађевина изграђених без  
одобрења за грађење („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона  Го-
ражде“, број: 11/05 ), члана 2. Одлуке о 
утврђивању накнаде за неизграђено  гр-
ађевинско земљиште у државној своји-
ни („Службененовине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“, број: 8/06) и  
члана 19. и 100. став 3. Статута Општи-
не Фоча-Устиколина („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“ број:8/08), рјешавајући  о  захтјеву 
Мехмедспахић Миреле из Мрђелића за 
утврђивање права власништва на грађ- 
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евинском  земљишту на којем је изгр-
ађена зграда без права кориштења зе-
мљишта ради грађења, Општинско  
вијеће Општине Фоча-Устиколина, на 
31. редовној сједници, одржаној 22.09. 
2008.године, д о н о с и :  
 
 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 
 
1. На дијелу грађевинског земљишта  

означеном као дио к.ч. 2618/2 по 
култури остало неплодно земљиш-
те, површине 30 м2, уписане у  пос-
једовном листу бр. 109 КО Њухе на 
име државна својина - корисник  
Општина Фоча-Устиколина 1/1, ут-
врђује се право власништва у кор-
ист Мехмедспахић Миреле из Мр-
ђелића са 1/1 дијела, као градите-
ља породично - стамбене зграде на  
том  земљишту. 

 

2. Мехмедспахић Мирела је обавезна 
уплатити накнаду за додијељено  
неизграђено грађевинско  земљиш-
те на трајно кориштење и то у из-
носу од: 30 м2 x 4,50 = 135,00 КМ 
(словима: стотину тридесет пет), на-
кнаду по основу погодности (рен-
та) - у износу од 79,54м2 x 3,00 КМ = 
238,60 КМ у року од 15 дана од да-
на правоснажности овог Рјешења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Мехмедспахић (Незир) Мире-

ла из Мрђелића поднијела је захтјев 
надлежној служби Општине Фоча-Ус-
тиколина да се на основу члана 61. За-
кона о грађевинском земљишту утвр-
ди право власништва у њену корист 
на грађевинском земљишту у држав-
ној својини из тачке 1. овог Рјешења, 
на коме је изградила породичностам- 
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бени објекат без права кориштења зем-
љишта ради грађења. У захтјеву је наве-
ла да се за изградњу породичностамбе-
ног објекта на предметном земљишту 
може накнадно издати одобрење за гр-
ађење, према просторнопланској доку-
ментацији. 
 Из прибављеног мишљења опш-
тинске службе за просторно уређење 
бр. 04-2-23-165-3/05 од 01.08.2008. годи-
не утврђено је да се за извршену изгра-
дњу дијела објекта на наведеном земљ-
ишту може накнадно издати одобрење 
за грађење према просторнопланској 
документацији.  
 Наиме, према мишљењу помен-
уте службе може се извршити легализа-
ција предметног објекта према Уредби 
о поступку и условима за легализацију 
грађевина изграђених без одобрења за 
грађење (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, бр.11/05), 
обзиром да се предметни објекат укла-
па у изграђени дио насеља Мрђелићи.  
 Такођер, на лицу мјеста уз прис-
уство подносиоца захтјева извршено је 
обиљежавање предметне грађевинске 
парцеле од стране вјештака урбанисти-
чке струке и стручног лица Службе за 
геодетске и катастерске послове Општ-
ине Фоча-Устиколина. Од стране стру-
чног лица Службе за геодетске и катас-
терске послове достављена је скица сн-
имања са потребним подацима. На по-
менуто показивање граница предметне 
парцеле и скици снимања именовани 
није имао примједби.  
 Обавеза подносиоца захтјева да 
плати накнаду за грађевинско земљи-
ште утврђена је у складу са одлуком 
Општинског вијећа Општине Фоча – 
Устиколина о утврђивању накнаде за 
грађевинско земљиште државне своји-
не (“Службене новине Босанско-подри- 
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њског кантона  Горажде”, бр.: 8/08)  и 
члана 63. Закона о грађевинском зем-
љишту ФБиХ. Наиме, предметно зем-
љиште се налази у трећој зони грађе-
винског земљишта за које накнада за 
додијељено земљиште износи 4,50 КМ 
по 1 м2, што помножено са површин-
ом земљишта од 30 м2 износи (30 м2 x 
4,50 КМ =) 135,00 КМ. Накнада по осн-
ову погодности (рента) износи 3,00 КМ 
по 1м2, што помножено са корисном 
површином 79,54 м2   износи (79,54м2 
x 3,00 КМ =) 238,60 КМ.   
 Како су у конкретном случају 
испуњени услови прописани чланом 
61. Закона о грађевинском земљишту, 
то је ваљало овим Рјешењем утврдити 
право власништво у корист подноси-
оца захтјева на наведеном земљишту, 
на коме је изграђен породичностамб-
ени објекат. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Пр-
отив овог Рјешења не може се изја-
вити жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Кантоналном суду у Горажду у року 
од 30 дана након достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси непосредно 
суду у два примјерка. 
 

Број:01-23-2180/08           Предсједавајући  
22.09.2008.године       Менсура Карахоџа,с.р. 
Фоча-Устиколина 
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На основу члана 2. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службе-
ни лист СРБиХ“, број:20/90), члана 8. 
став 3. алинеје 4. и 11. Закона о прин-
ципима локалне самоуправе у Федер-
ацији Босне и Херцеговине („Службе-
не новине ФБиХ“, број:49/06) и члана 
100.став 2. Статута Општине Фоча-Ус-
тиколина („Службене новине Босанс- 
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ко-подрињског кантона Горажде“, број: 
8/08), Општинско вијеће Општине Фо-
ча-Устиколина, на 31. редовној  сједни-
ци, одржаној дана 22.09.2008.године, 
 д о н и ј е л о   ј е: 
 

 
О Д Л У К У 

о комуналном реду 
 и санитарном минимуму 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком регулисана су пр-
ава, дужности и обавезе грађана, прав-
них лица и других организација при 
одржавању комуналне хигијене, комун-
алног реда, одржавање и уређивање ја-
вних зелених површина и јавних саобр-
аћајних површина, јавне расвјете те ос-
талих комуналних објеката, зграда и др-
угих објеката, уклањање снијега и леда, 
уклањање противправно постављених 
предмета на јавним и другим површин-
ама, као и доношење мјера за провође-
ње комуналног реда и казнених мјера 
на подручју општине Фоча-Устиколина. 

 
Члан 2. 

 

Под јавним површинама у сми-
слу ове Одлуке подразумијевају се: 

 

1. улице, цесте, (коловози и тротоари), 
улични травњаци, паркиралишта у 
насељима и ван насеља, тргови, путе-
ви, стазе, ријечне обале и обале потока, 

2. перони аутобуских станица и земљ-
иште око њих, паркинг-простор бен-
зинских пумпи, 

3. пијаце (зелена, сточна и др), 
4. паркови, дрвореди, живице, травња-

ци, сјетвене површине, као и зашти- 
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ћена подручја (која су као таква ут-
врђена просторним планом) и гро-
бља, 

5. отворени и слободни простори из-
међу и око зграда, као и неизграђ-
ено грађевинско земљиште,                

6. остале површине јавног саобраћаја, 
живе ограде, зелене површине уз 
цесте у насељу, уз стамбене, стамб-
ено-пословне и јавне објекте, посу-
де са украсним биљем и сл. повр-
шине, 

7. уређене рекреационе површине, сп-
ортска игралишта те остали јавни 
спортски објекти и уређаји на њи-
ма, као и простори повезани са тим 
теренима и око њих. 

8. отворени пијачни и тржни просто-
ри око продајних објеката, градске 
чесме, неуређене јавне површине и 
простори, односно неизграђена гр-
ађевинска земљишта.  

 
Члан 3. 

 
Као јавни објекти у смислу ове 

одлуке сматрају се: 
 

1. угоститељски објекти, 
2. трговински објекти, 
3. клаонице и продавнице меса и ме-

сних прерађевина, 
4. спортски објекти, 
5. радње и простори за пружање зан-

атских услуга, 
6. објекти школских и предшколских 

установа, 
7. објекти културних установа и орг-

анизација, 
8. објекти за пружање медицинских и 

ветеринарских услуга, 
9. спортски терени, 
10. зелене површине у кругу привред-

них објеката, водоводних резервоа-
ра и у кругу здравствених, социјал- 
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них и културно-просвјетних објека-
та, 

11. јавни објекти и уређаји за снабдије-
вање водом, 

12. јавни објекти и уређаји за одвод 
отпадних вода, 

13. депоније отпадака и грађевинског 
материјала, 

14. бензинске станице, 
15. спомен-обиљежја, 
16. објекти предузећа, других организа-

ција и заједница, 
17. други јавни објекти који служе задо-

вољавњу основних потреба грађана. 
 

Члан 4. 
 

Одржавање комуналне хигијене 
у смислу ове Одлуке подразумијева: 

 

1. чишћење и одржавање јавних повр-
шина и објеката, 

2. изношење и депоновање смећа и от-
пада. 

 
Члан 5. 

 
Одржавање комуналног реда у 

смислу ове Одлуке подразумијева: 
 

1. уређење и одржавање улица, тргова, 
празних плацева, паркова и других 
јавних површина, 

2. уређење и одржавање дрвореда и ја-
вних саобраћајница, 

3. одржавање зграда, фирми, реклама, 
4. одржавање других комуналних обје-

ката, као што су: 
 

- јавне чесме и фонтане, 
- саобраћајни и електрични стубови, 
- киосци и слични објекти, 
- одржавање канализације, 
- управљање јавним паркиралиштима 

и њихово одржавање, 
- опште уређење града, 
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- држање домаћих животиња у скла-

гду са овом Одлуком. 
 

Члан 6. 
 

Подручјем општине Фоча-Уст-
иколина у смислу ове Одлуке подра-
зумијева се: 

 

1. подручје насеља Устиколина;  
2. остала насељена мјеста општине 

Фоча-Устиколина;  
3. остало подручје општине Фоча-Ус-

тиколина. 
 

II – ОДРЖАВАЊЕ  КОМУНАЛНОГ  
         РЕДА 
 

1. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ФАСАДА И ДРУГИХ ВАЊСКИХ 
ДИЈЕЛОВА ЗГРАДА 

 

Члан 7. 
 

Власници, сувласници односно 
корисници зграда и пословних прост-
ора дужни су редовно одржавати ва-
њске дијелове зграда и објеката у тех-
ничком, функционалном и естетском 
погледу, и то: фасаде, балконе, тера-
се, лође, вањску столарију, кровове, из-
логе, врата, прозоре, олуке и остало.  
 За објекте који због дотрајалос-
ти појединих вањских елемената на 
згради представљају опасност по жив-
от и здравље људи и околину, Служба 
за инспекцијске послове издаће рјеш-
ење да се без временског одлагања из-
врши оправка или измјена наведених 
елемената. 
 

Члан 8. 
 

 Прије подузимања радова на 
одржавању и уређењу фасада и друг-
их вањских елемената, лица из прет-
ходног члана ове Одлуке дужна су пр-
ибавити одговарајуће одобрење за из- 
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вођење радова. 
 У поступку издавања одобрења 
за извођење радова на објекту који пре-
дставља споменик културе, обавезно се 
прибавља мишљење и одговарајућег ор-
гана надлежног за послове заштите ку-
лтурно-историјског наслијеђа. 
 

Члан 9. 
 

 Ако се рушењем неког објекта 
открију забатни зидови тог или сусједн-
их објеката, откривени дио сусједног об-
јекта правно или физичко лице по чиј-
ем захтјеву се руши објекат мора ускла-
дити са постојећом фасадом, а за извођ-
ење тих радова потребно је прибавити 
одобрење Службе за просторно уређење. 
 

Члан 10. 
 

 За затварање лођа, балкона, тер-
аса и слично, неопходно је прибавити 
одобрење Службе за просторно уређе-
ње у коме ће бити прописани услови. 
 Забрањено је на балконима, лођ-
ама и терасама гомилање старих ства-
ри, остатака намјештаја и сличних пре-
дмета који нарушавају естетски изглед 
објекта. 
 Са прозора балкона, лођа и тер-
аса, као и других дијелова зграда, забр-
ањено је истресање кухињских и друг-
их крпа, тепиха и слично, бацање сме-
ћа, цијеђење воде или на било који дру-
ги начин прљање објекта или јавне пов-
ршине. 
 

2. УРЕЂЕЊЕ ОГРАДА, БАШТА, 
ВОЋЊАКА И СЛИЧНИХ 
ПОВРШИНА 

 

Члан 11. 
 

 Ограђивање јавних површина по 
правилу се врши металним стубићем  
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или украсном живицом на мјестима 
гдје неће ометати нормално кретање 
пјешака или одвијање саобраћаја. 
 Постављање ограда на површ-
инама намијењеним за индивидуално 
становање одобрава се под условима 
утврђеним у урбанистичкој сагласно-
сти. 
 

Члан 12. 
 

 Ограде од украсне живице уз 
јавне саобраћајне површине морају се 
редовно одржавати и орезивати три 
пута годишње, тако да не сметају сао-
браћају. 
 

Члан 13. 
 

 У погледу материјала, облика, 
боје и начина израде, ограда се мора 
прилагодити околном амбијенту. 
 Висина ограде утврђује се одо-
брењем за градњу, односно мишље-
њем Службе за просторно уређење. 
 Врата и капије уличних ограда 
не смију се отварати према улици. 
 

Члан 14. 
 

 Вртове, воћњаке и друге сличне 
површине испред зграда (ограђене и 
неограђене) те ограде, као и неизгра-
ђена земљишта уз јавне површине, вл-
асници и корисници морају држати 
уредним. 
 
3. РЕКЛАМЕ, НАТПИСИ, ИЗЛОЗИ, 
РЕКЛАМНИ ОРМАРИЋИ И 
ПЛАКАТИ 

 

Члан 15. 
 

 Рекламе, рекламне конструкц-
ије, рекламни панои, рекламни свије-
тлећи и други ормарићи, јарболи зас- 
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таве и сличне направе (у даљем тексту: 
направе), могу се постављати на основу 
одобрења Службе за просторно уређење. 

Одобрење из претходног става 
издаје се на основу услова који се утвр-
ђују у урбанистичкој сагласности, коју 
утврђује надлежна Служба за  простор-
но уређење. 

Изузетно, служба надлежана за 
комуналне послове може за одређене ма-
нифестације и друге пригоде периоди-
чног карактера дати одобрење за прив-
ремено постављање наведених предме-
та и објеката, али се они морају уклони-
ти одмах по престанку разлога због кој-
их су постављени.  
 

Члан 16. 
 

 Плакати, огласи и сличне објаве 
могу се постављати на огласним плоча-
ма, огласним ступовима и у огласним 
ормарићима, а само изузетно и на при-
времене ограде којима су ограђена гра-
дилишта, искључиво уз сагласност слу-
жбе надлежне за комуналне послове, 
осим у случају постављања осмртница. 
 Сагласност за постављање плак-
ата организатор приредбе или произв-
ођач производа који се оглашава (у да-
љем тексту: огласивач), дужан је затра-
жити у року не краћем од 48 сати прије 
постављања плаката. 

Огласивач је уз захтјев дужан пр-
иложити примјерак плаката који се ог-
лашава, као и укупан број плаката који 
се постављају. 

Служба надлежна за комуналне 
послове у одобрењу за постављање од-
редиће висину накнаде за постављање 
и уклањање плаката, као и рок за укла-
њање плаката. 

Висину накнаде одређује одлу-
ком Општински начелник у зависнос-
ти од величине плаката. 
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Уредно постављене плакате 
забрањено је прљати, оштећивати 
или уништавати.  
 

Члан 17. 
 

 Постављање плаката, обавијес-
ти и сл. за организовање одређених 
привремених манифестација и скупо-
ва организатор је дужан уплатити на 
рачун надлежног предузећа за одржа-
вање чистоће града – трошкове чишћ-
ења запрљане јавне површине и укла-
њања постављених плаката. У поступ-
ку издавања сагласности организатор 
скупа је дужан приложити уплатницу 
за чишћење јавне површине. 
 

Члан 18. 
 

 Забрањено је постављање пла-
ката, огласа и сличних објава ван доз-
вољених мјеста без одобрења надлеж-
ног органа, као и исписивање порука 
било ког садржаја, а нарочито на фас-
адама, сталним оградама, потпорним 
зидовима, дрвећу, расвјетним стубов-
има, стубовима саобраћајне сигнали-
зације и осталим стубовима, енергетс-
ким и другим постројењима и сличн-
им објектима, као и на тротоарима. 
 

Члан 19. 
 

 Плакате, огласе и сличне обја-
ве постављене ван дозвољених мјеста 
уклониће Служба за инспекцијске по-
слове о трошку физичког или правн-
ог лица које их је поставило. 
 Служба за комуналне послове, 
уз сагласност Општинског начелника, 
може повјерити постављање и уклањ-
ање плаката предузећу, односно дру-
гом правном или физичком лицу, 
што се регулише уговором. 

Број 14 – страна 1093 
 

 
Члан 20. 

 

 Рекламни натписи, односно фи-
рме власника или корисника пословн-
их просторија на згради, морају бити 
читљиви, технички и естетски облико-
вани, уредни и језички исправни и не 
смију свјетлом или звуком ометати ост-
але кориснике зграде у мирном кориш-
тењу зграде. 
 Излози, изложбени ормарићи и 
други слични објекти постављени на зг-
ради морају бити технички и естетски 
обликовани, одговарајуће освијетљени, 
у складу са изгледом зграде и околине. 
 

Члан 21. 
 

 Свјетлећи натписи и рекламе мо-
рају бити упаљени, а излози освијетље-
ни цијеле ноћи у складу са режимом ра-
да јавне расвјете, осим у случајевима шт-
едње електричне енергије и другим ва-
нредним околностима. 
 Сваки квар на свијетлећем натп-
ису и реклами, корисник мора уклони-
ти најкасније у року од три дана од да-
на настанка квара. 
 Неисправне свијетлеће натписе, 
односно рекламе, као и оне које се не мо-
гу поправити, корисник је дужан одмах 
уклонити и замијенити новим. 
 

Члан 22. 
 

 Рекламни натписи и фирме  мо-
гу се постављати у висини од најмање 
2,5 метара од нивоа плочника, односно 
улице, а само изузетно у излозима и на 
мањој висини. 
 Сви излози морају бити освије-
тљени сопственом свјетлошћу одговар-
ајуће снаге, с тим што извор свјетлости 
не смије бити окренут према предњој 
страни излога (улично стакло). 
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 Рекламни натписи и фирме по-
стављају се на основу урбанистичке са-
гласности издате од стране Службе за 
просторно уређење. Натписи и фир-
ме у градском средишту постављени 
без одобрења, биће уклоњени од стр-
ане Службе за инспекцијске послове у 
року од 24 сата о трошку власника. 
 

Члан 23. 
 

 Власник натписа и фирме ду-
жан ју је одржавати на начин утврђен 
у члану 20. став 1. ове Одлуке. 
 Неисправним натписом и фи-
рмом сматра се натпис и фирма чија 
је плоча на којој је исписана оштеће-
на, или су поједина слова нечитљива. 
Неисправан натпис и фирму  власник  
је дужан довести у исправно стање у 
року од 7 дана од дана настанка ошт-
ећења. 
 

Члан 24. 
 

 Забрањено је постављање рек-
ламних натписа и фирми на дрвећу, 
парковском зеленилу, на уличним ст-
убовима (расвјетним, саобраћајним и 
другим), на јавним објектима који им-
ају културну и историјску вриједност, 
вјерским институцијама, мостовима, 
спомен-обиљежјима и сличним објек-
тима, као и на објектима означеним у 
члану 18. став 1. ове Одлуке. 
 

Члан 25. 
 

 У случају престанка рада или 
пресељења у другу пословну просто-
рију, власник рекламног натписа или 
фирме дужан је да их уклони у року 
од 15 дана од дана престанака посло-
вања, а мјесто гдје је био истакнут ре-
кламни натпис односно фирма, да 
до-веде у првобитно стање. 
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Ако власник рекламног натписа 
или фирме не поступи у складу са оба-
везом прописаном у претходном ставу, 
уклањање рекламног натписа или фир-
ме извршиће Служба за инспекцијске 
послове о трошку власника. 
  

Члан 26. 
 

 Предмети, уређаји и направе из 
члана 15. морају се одржавати у исправ-
ном стању, а дотрајали се морају обно-
вити, односно замијенити. Обнову, од-
носно замјену направа из претходног 
става врши њихов власник. 
 

Члан 27. 
 

 Одобрењем за постављање напр-
ава из члана 15. ове Одлуке, Служба за 
просторно уређење одредиће: мјесто, 
начин и вријеме на које се поставља на-
права, као и друге услове у вези са пос-
тављањем ових направа. 
 У одобрењу о постављању напр-
ава из претходног става, за постављање 
на објекте и земљишта који су у власни-
штву Општине Фоча-Устиколина, утв-
рдиће се обавеза и рок плаћања, као и 
висина накнаде за постављање направа. 
 У случају престанка важења одо-
брења за постављање направа из става 
1. овог члана, корисник је дужан укло-
нити направу у року од седам дана од 
дана престанка важења одобрења, од-
носно по истеку овог рока, направу ће 
уклонити Служба за инспекцијске пос-
лове о трошку корисника. 
 

Члан 28. 
 

 За постављање предмета и објек-
ата из чл. 15. и  27. ове Одлуке на јавне 
површине и неизграђено грађевинско 
земљиште чији је власник Општина Фо- 
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ча-Устиколина или које непосредно 
користи, те на објекте на којим Општ-
ина Фоча-Устиколина има право вла-
сништва или њима управља, плаћа се 
накнада. 
 Висина накнаде из претходног 
става одређује се Одлуком о приврем-
еном кориштењу јавних површина на 
подручју Општине Фоча-Устиколина. 
 

Члан 29. 
 
 Општински начелник, изузет-
но (због величине и посебних услова 
постављања), може одредити локаци-
је за постављање појединих типова ре-
кламних објеката (панои типа: џамбо, 
сити лаит и сл), које ће се додјељивати 
путем конкурса. Локације за постављ-
ање рекламних објеката утврђује Слу-
жба за просторно уређење. 
 Најповољнијег понуђача на ко-
нкурсу одабраће стручна комисија ко-
ју именује Општински начелник. Ко-
мисија се састоји од предсједника и 
два члана, а њен мандат траје двије 
године. 
 

Члан 30. 
 
 Комисија ће компаративном ан-
ализом свих понуда међусобно и про-
цјеном сваке понуде појединачно ода-
брати најповољнију понуду, а у скла-
ду са критеријима прописаним у Од-
луци о привременом кориштењу јав-
них површина на подручју општине 
Фоча-Устиколина. 
 Одабрани понуђач дужан је за-
кључити уговор са Општином о плаћ-
ању накнаде за постављање рекламн-
их направа и обезбиједити одобрење 
за постављање направа од Службе за 
просторно уређење. 
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 Цијена постигнута на конкурсу 
уплаћује се у Буџет Општине и користи 
се за развој комуналне инфраструктуре 
у општини. 
 Рок за постављање рекламних на-
права не може бити краћи од једне го-
дине. 
 

Члан 31. 
 
 Уз захтјев за постављање напра-
ва из члана 15. ове Одлуке, било по ос-
нову конкурса или на други начин, ако 
се направа поставља на зграду или на 
неки други објекат, подносилац је дуж-
ан приложити скицу рекламне напра-
ве, технички опис, скицу или фотогра-
фију мјеста гдје се направа поставља, а 
за свијетлеће направе и електроенергет-
ску сагласност. 
 За веће рекламне конструкције и 
конзолне рекламе подноси се и статич-
ки прорачун и атест електроинсталаци-
ја, уколико је реклама свијетлећа. 
 Уколико се рекламне направе по-
стављају на земљишту, уз захтјев је пот-
ребно приложити и скицу предмета са 
техничким описом, као и микролокац-
ију са уцртаним положајем предмета на 
копији катастарског плана. 
 Уколико су рекламне направе ос-
вијетљене, уз захтјев се прилаже и елек-
троенергетска сагласност, те сагласност 
власника објекта са којег се користи ел-
ектрична енергија. Уколико се електри-
чна енергија користи са јавне расвјете, 
корисник је дужан плаћати накнаду 
према просјечној потрошњи електрич-
не енергије. 
 

Члан 32. 
 

 Кад се рекламне направе постав-
љају на објекте или земљиште који су у  
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власништву другог физичког или пр-
авног лица, подносилац захтјева дуж-
ан је уз документацију прописану у 
члану 31. ове Одлуке приложити и 
доказ о власништву, односно коришт-
ењу или управљању објектом или зе-
мљиштем, као и сагласност власника 
или корисника објекта или земљиш-
та, осим у случају постављања назива 
фирме. 
 Ако се рекламна направа пос-
тавља на подручје или објекат одређ-
ен као споменик културе, подносилац 
захтјева је дужан приложити и мишљ-
ење надлежног органа за заштиту сп-
оменика културе. 
 
4. СПОМЕНИЦИ, СПОМЕН-ПЛОЧЕ, 
СКУЛПТУРЕ И СЛИЧНИ ОБЈЕКТИ 

 
Члан 33. 

 
 На подручју општине Фоча-Ус-
тиколина могу се на објекте и површ-
ине постављати и уклањати раније по-
стављени споменици, спомен-плоче, 
скулптуре и слични предмети. 
 Постављање и уклањање пред-
мета из претходног става врши се на 
основу одобрења Службе за простор-
но уређење, уколико посебним проп-
исом није друкчије одређено. 
 

Члан 34. 
 

 Надлежна Служба дужна је да 
прибави и мишљење Службе за дру-
штвене дјелатности, односно одговар-
ајућег кантоналног министарства ук-
олико се ради о постављању спомен-
обиљежја од значаја за Босанско-под-
рињски кантон Горажде, као и миш-
љење надлежног органа за заштиту 
споменика културе, ако се поставља 
или уклања предмет за који се утврди  
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да има обиљежја споменика културе или 
је споменик културе. 
 

Члан 35. 
 
 Кад се предмет из члана 33. ове 
Одлуке поставља на објекат или земљи-
ште који су у власништву другог физи-
чког или правног лица, подносилац за-
хтјева дужан је прибавити и доказ о вл-
асништву, односно сагласност власни-
ка, корисника или лица које управља 
некретнином. 
 

Члан 36. 
 
 Постављени споменици, спомен-
плоче, скулптуре и слично не смију се 
прљати, уништавати или на други нач-
ин оштећивати. 
 Предмете из претходног става 
дужан је одржавати њихов власник, од-
носно лице по чијем је захтјеву предмет 
постављен, а уколико то лице није поз-
нато или више не постоји, о одржавању 
се брине Служба за комуналне послове 
путем Предузећа за комуналне послове. 
 
5. ЈАВНА РАСВЈЕТА 
 

Члан 37. 
 

 Јавну расвјету чине: расвјетна ти-
јела постављена на улицама и тргови-
ма, аутобуским и жељезничким станиц-
ама, свијетлећа тијела око спомен-објек-
ата, спортских објеката, објеката култу-
рне и историјске вриједности, као и око 
вјерских објеката, те око мостова, степе-
ништа и слично. 
 

Члан 38. 
 

 Јавне саобраћајне површине, пје-
шачки и други главни путеви на јавн- 
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им зеленим површинама морају има-
ти јавну расвјету. Јавна расвјета мора 
се редовно одржавати у стању функц-
ионалне исправности (прати, бојити, 
мијењати уништене или оштећене 
дијелове, сијалице и сл) 
 О одржавању јавне расвјете бр-
ине се предузеће којем су повјерени 
ти послови, а стручно-технички надз-
ор над истим врши Служба за кому-
налне послове путем надлежног пре-
дузећа. 
 

Члан 39. 
 

 Јавна расвјета по правилу мора 
свијетлити цијеле ноћи. 
 Вријеме укључивања и искљу-
чивања јавне расвјете мора се ускла-
дити са годишњим добом и атмосфе-
рским приликама. Подешавање врем-
ена рада јавне расвјете врши се најма-
ње једанпут мјесечно. 
 Посебном одлуком Општинс-
ког начелника у случају потребе шт-
едње електричне енергије, или у др-
угим ванредним околностима, утвр-
диће се минимум потребе осигура-
ња јавне расвјете на подручју општине. 
 

Члан 40. 
 

 Објекти историјске и културне 
вриједности морају се освијетлити та-
ко да њихове архитектонске и друге 
вриједности долазе до пуног изража-
ја, на начин да извор свјетлости буде 
заштићен од пролазника. 
 

Члан 41. 
 

 Забрањено је оштећивање и ун-
иштавање расвјетних стубова и расвј-
етних тијела, као и лијепљење и пост-
ављање на њима огласа, обавјештења, 
реклама  и сл. 
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 На расвјетне стубове могу се из-
узетно постављати украсне заставице и 
огласи, уз одобрење Службе за комуна-
лне послове, под условима прописаним 
овом Одлуком. 
 
6. РЕКРЕАЦИОНЕ ПОВРШИНЕ И 
ЈАВНА СПОРТСКА ИГРАЛИШТА 

 
Члан 42. 

 
 Рекреационе јавне површине, 
спортска и дјечија игралишта и оста-
ли јавни спортски објекти, као и посе-
бни објекти на њима морају се одржа-
вати у исправном стању. 
 На површинама и објектима из 
претходног става морају на видном мј-
есту бити истакнуте одредбе о одржа-
вању реда, чистоће, заштите зеленила 
и слично. 
 За уредност површина и испра-
вност објеката брину се правна и фи-
зичка лица која тим површинама и 
објектима управљају, односно која се 
тим површинама користе. 
 Управљање и одржавање објека-
та регулише се уговором са правним 
или физичким лицем које понуди нај-
боље услове на јавном конкурсу. 
 
7. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ 
У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ 

 
Члан 43. 

 
 На подручју општине, а на мјес-
та које одреди Служба за просторно ур-
еђење, постављају се или изграђују ори-
јентациони планови града, јавни сато-
ви, фонтане, скулптуре, жардињере и 
саксије за цвијеће, јавни нужници, јавне 
телефонске говорнице, поштански 
сандучићи и други комунални објекти 
и уређаји који служе општој употреби. 
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Члан 44. 
 

 На подручју општине, и то на 
мјестима које одреди Служба за кому-
налне послове, постављају се корпице 
за смеће. 
 Забрањено је постављање кор-
пица за смеће на: 
 

1. стубове саобраћајне сигнализације, 
2. јарболе за заставе, 
3. дрвеће и друго растиње,  
4. мјеста на којима би ометале безбје-

дност саобраћаја,  
5. друга мјеста на којима би њихово 

постављање нарушавало естетски 
изглед насеља. 

 На корпицама за смеће постав-
љају се одговарајући натписи који уп-
озоравају грађане на заштиту околи-
не и поштовање комуналног реда у 
општини. 
 О постављању, одржавању и 
замјени корпица за смеће брине над-
лежно комунално предузеће. 
 

Члан 45. 
 

 Изузетно од претходног члана, 
корпице за смеће на јавним површи-
нама и у објектима у којима се обавља 
пословна дјелатност, могу постављати 
и друга правна и физичка лица, а на 
основу одобрења Службе за комунал-
не послове, у ком случају се о њихов-
ом одржавању брине лице које их је 
поставило. 
 

Члан 46. 
 

 Служба за просторно уређе-
ње одређује мјеста на подручју опш-
тине на којима се постављају клупе 
за сједење. 
 О постављању, одржавању и за-
мјени клупа за сједење брине се над-
лежно комунално предузеће. 
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Члан 47. 
 

 На подручју општине - града по-
стављају се и фонтане и други слични 
украсни објекти и то на мјестима гдје 
својим изгледом уљепшавају околину, о 
чему одлучује Служба за просторно ур-
еђење. 
 Јавне фонтане по правилу мора-
ју радити од 1. априла до 31. октобра, а 
о њиховом одржавању брине се надле-
жно комунално предузеће. 
 У фонтанама је забрањено пра-
ње и купање људи и животиња. 
 

Члан 48. 
 

 Јавне телефонске говорнице и 
поштанске сандучиће, уз сагласност Сл-
ужбе за просторно уређење, поставља 
Јавно предузеће поштанског саобраћаја 
и дужно их је одржавати у исправном 
стању, те кварове и евентуална оштеће-
ња уклањати у року од три дана. 
 

Члан 49. 
 

 Забрањено је комуналне објекте 
и уређаје у општој употреби уништава-
ти, или на било који други начин оште-
ћивати. 
 
8. СТАЈАЛИШТА  ЈАВНОГ 
АУТОБУСКОГ   ПРЕВОЗА, 
СТАЈАЛИШТА  ТАКСИ   ПРЕВОЗА    
И  ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 50. 
 

 Кад су јавне површине изграђе-
не и уређене као стајалишта јавног ау-
тобуског саобраћаја, на њима се постав-
љају надстрешнице за заштиту људи, 
корпице за смеће, клупе, информацио-
не табле са ознаком стајалишта и оста-
лим информацијама везаним за јавни 
саобраћај и слично. 
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 О постављању и одржавању 
на-дстрешница брине се Служба за 
просторно уређење путем комуналн-
ог предузећа. 
 

 Постављање и одржавање на-
дстрешница на којима постоји уређај 
за рекламирање, Општина може по-
вјерити правном или физичком лицу 
које је регистровано за ту дјелатност, 
под условима прописаним чланом 29. 
ове Одлуке. 
 

 Стајалишта јавног аутобуског 
саобраћаја и стајалишта такси прево-
за морају се одржавати у уредном и 
исправном стању, а свако оштећење 
мора се отклонити у року од десет да-
на. 
 

 Стајалишта одржавају овлашт-
ена правна и физичка лица за превоз 
путника у јавном саобраћају, односно 
физичко или правно лице коме Оп-
штина повјери одржавање. 
 

 Стајалишта такси превоза одр-
жава и уређује Удружење таксиста у 
складу са условима утврђеним угово-
ром о кориштењу јавних површина. 
 

Члан 51. 
 
 Јавна паркиралишта морају би-
ти стално одржавана. 
 

 О уређењу и одржавању јавн-
их паркиралишта брине се предузе-
ће, односно правно или физичко ли-
це коме је Општина повјерила посло-
ве наплате, уређења и одржавања јав-
них паркиралишта. 
 

 Начин и режим одржавања 
јавних паркиралишта, начин повје-
равања послова наплате и одржава-
ња јавних паркиралишта уредиће се 
актом Општинског начелника. 
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9. ИСТОВАР И ОДЛАГАЊЕ ДРВА, 
УГЉА, ЗЕМЉЕ И ДРУГОГ ОТПАДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 

 
Члан 52. 

 
 За истовар дрва, угља и сличних 
материјала, те за пиљење и цијепање 
дрва, првенствено се користе дворишта 
зграда, а само у случају да не постоји 
могућност кориштења дворишта, дозв-
ољено је да се потребни дио јавне по-
вршине привремено употријеби у ове 
сврхе, али искључиво на начин да се 
тиме не омета саобраћај возила и пјеш-
ака. 
 Огрјевни материјал мора се ук-
лонити са јавне површине најкасније у 
року од 48 сати, употријебљена површ-
ина се мора очистити и опрати, а  евен-
туална оштећења санирати. 
 Цијепање дрва и разбијање угља 
на јавним површинама није дозвољено. 
 

Члан 53. 
 
 Извођач грађевинских радова ду-
жан је вишак земље са ископа и отпад-
ни грађевински материјал одлагати на 
за ту сврху предвиђена одлагалишта, 
депоније. 
 Извођач грађевинских радова ду-
жан је да хумус депонује на мјесту које 
одреди Служба за просторно уређење, 
а даљу бригу преузима предузеће које 
одржава зелене површине. 
 

Члан 54. 
 
 Забрањено је одлагати земљу и 
отпадни материјал изван одлагалишта 
предвиђених за ту намјену. 
 Земљу и отпадни грађевински 
материјал одложен изван одлагалишта  
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уклониће Служба за инспекцијске по-
слове, на терет односно о трошку ли-
ца које је извршило одлагање. 
 Забрањено је одлагати земљу и 
отпадни материјал на градску депон-
ију комуналног, односно санитарног 
отпада, осим у случају  кад се утврди 
потреба за извођењем одређених гра-
ђевинских радова на депонији. 
 

III - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И  
        ЧУВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

1. ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Члан 55. 
 

 Под одржавањем чистоће на 
јавним површинама сматра се: 
 

1. чишћење (уклањање папира, каме-
на, земље, смећа и разних других 
отпадака), прање, чишћење и одв-
оз снијега и посипање сољу залеђе-
них површина на улицама (коло-
возима и тротоарима, путевима, ст-
азама, пролазима, трговима, јавним 
степеништима, мостовима, надво-
жњацима, подвожњацима, фонтан-
ама, паркинг-просторима, прилаз-
има и подземним и надземним га-
ражама и сл), 

2. чишћење и прање, као под тачком 
1. овог члана, на аутобуским стаја-
лиштима, бензинским станицама и 
перонима аутобуских станица, 

3. чишћење смећа и свих других отп-
адака на обалама корита ријека и 
потока,  

4. чишћење папира, смећа, камена и 
свих врста кабастих отпадака на 
неуређеним површинама између 
стамбених и других објеката, 

5. чишћење, прање, као и одржавање 
санитарно-хигијенских услова у ја-
вним нужницима. 
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 Под одржавањем чистоће на јав-
ним површинама сматра се и одржава-
ње корпи и посуда за отпатке, као и пр-
осторије за свакодневно одлагање кућн-
ог смећа и простора око посуда за отпа-
тке. 
 

Члан 56. 
 
 Јавне површине из претходног 
члана морају се редовно чистити и пра-
ти, а у складу с Планом и програмом 
редовног чишћења и одржавања јавних 
саобраћајних површина. 
 План и програм редовног одрж-
авања јавних саобраћајних површина 
доноси Општински начелник најкасн-
ије до 1. марта за текућу годину, на 
приједлог предузећа, односно другог 
правног или физичког лица коме Опш-
тина повјери вршење послова одржава-
ња јавних саобраћајних површина. 
 План и програм из претходног 
става садржи нарочито: 
 

- вријеме и начин чишћења и прања 
јавних површина, 

- вријеме одвожења смећа са јавних 
површина, 

- висину накнаде за прање и чишћење 
јавних површина и  

- друге елементе потребне за ефикас-
но одржавање јавних површина. 

 
Члан 57. 

 
 Ванредно чишћење јавних саоб-
раћајних површина врши се по налогу 
Општинске службе надлежне за комун-
алне послове. 
 У случају саобраћајних удеса, по-
лицијска управа може издати надлежн-
ом предузећу налог за ванредно чишћ-
ење улице. Уз налог за чишћење прила-
же се записник о извршеном увиђају.  
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Трошкови таквог чишћења улице или 
пута  иду на терет виновника удеса. 
 Ванредно чишћење јавних сао-
браћајних површина одредиће се ка-
да због временских непогода или сли-
чних догађаја јавна саобраћајна повр-
шина буде прекомјерно запрљана, као 
и када је из других разлога јавне сао-
браћајне површине потребно чистити. 
 У случају заузимања јавне пов-
ршине с циљем јавног окупљања (пр-
едизборни митинзи, организовани пр-
отесни скупови и слично), организат-
ор јавног окупљања дужан је обезбије-
дити ванредно чишћење јавне површ-
ине на којој се јавно окупљање орган-
изира. 
  

Члан 58. 
 
 Јавне саобраћајне површине чи-
сте се, у правилу, ручно дању, а чисте 
и перу ноћу, у времену између 22 и 6 
сати. 
 За прање јавних и саобраћајн-
их површина користи се, у правилу, 
вода из градског водовода. 
 Асфалтиране, покоцкане, бет-
ониране и поплочане јавне површине 
не смију се прати ако је вањска темп-
ература зрака нижа од 5 степени це-
лзијуса, или ако је јавна површина пр-
екривена сусњежицом, снијегом или 
ледом. 
 Одржавање чистоће на јавним 
саобраћајним површинама врши пре-
дузеће, односно правно или физичко 
лице коме Општина повјери вршење 
ових послова. 
 

Члан 59. 
 
 Правна и физичка лица која 
обављају дјелатност у објектима уз ја- 
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вне површине дужна су свакодневно 
довести јавну површину у чисто и уре-
дно стање, ако због њихове пословне и 
друге дјелатности долази до прљања 
простора око њиховог објекта. 
 Власник или корисник спортск-
их и рекреационих објеката, забавних 
паркова или игралишта, организатор ја-
вних скупова, јавних приредби и закуп-
ац јавних површина који их повремено 
користе, обавезни су осигурати чишће-
ње површина које служе као приступ 
објектима или за постављање објеката, 
тако да те површине буду очишћене у 
року од 24 сата по завршетку приред-
бе, односно времена кориштења обје-
кта. 
 

Члан 60. 
 

 На јавној површини не смије се 
остављати нити бацати никакав отпад, 
те се ове површине не смију  на било 
који други начин прљати, а посебно се 
забрањује: 
 

1. бацање и остављање изван корпица 
или других посуда за смеће разног 
отпада, као и друге радње којима се 
прљају јавне површине, 

2. бацање горећих предмета у корпице 
или друге посуде за смеће, 

3. одлагање отпадног грађевинског ма-
теријала, земље и слично, 

4. поправак, сервисирање и прање во-
зила, 

5. испуштање уља, свих врста отпадн-
их текућина, прљавих и масних теч-
ности, боја, лакова, креча, животињс-
ког измета, фекалија и било којих 
других течности које прљају јавну 
површину,  

6. оштећење корпица и других посуда 
за смеће, 

7. оштећивање или уништавање огр- 
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ада, клупа и дјечијих игралишта 
(направа за дјечију игру), 

8. уништавање зеленила као и хода-
ње ван одређених стаза и сједења 
на трави, 

9. бацање отпадака изван корпи за 
отпадке, 

10. шетање и боравак кућних љубима-
ца на зеленим површинама и па-
рковима, 

11. камповање и постављање шатора 
на мјестима гдје то није дозвољено 
од стране надлежне општинске сл-
ужбе, 

12. оштећење контејнера за смеће као 
и неконтролисано формирање де-
поније смећа, 

13. паљење отпада, лишћа, папира и 
слично, 

14. загађивање и бацање отпада и от-
падних материја у водотокове и на 
обале водотокова, 

15. остављање и излагање на јавној по-
вршини предмета који могу упрљ-
ати или повриједити пролазнике, 

16. напасање стоке, 
17. вршење нужде, пљување и слично. 
 

Члан 61. 
 
 Забрањено је свако прљање, као 
и цртање, штампање и рекламирање 
на јавним саобраћајним површинама 
којим се може утјецати на безбједност 
саобраћаја. 
 

Члан 62. 
 
 Возила која учествују у саобра-
ћају не смију прљати јавне површине. 
 Возила која превозе текући 
или расути материјал морају бити ис-
правна како се из њих не би просипао 
терет. 
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 Возила која превозе папир, сије-
но, сламу, пиљевину, лишће и сличне 
материјале, морају бити прекривена це-
радом или на други начин осигурана, 
да материјал који превозе не просипају 
по јавним саобраћајним површинама. 
 

Члан 63. 
 
 При обављању свих грађевинск-
их радова на градилиштима, извођачи 
су дужни предузимати сљедеће мјере за 
спречавање прљања јавних површина: 
 

- очистити јавне површине око гради-
лишта од свих врста грађевинског 
или другог материјала, блата и сли-
чно, чије је таложење на јавним пов-
ршинама посљедица извођења рад-
ова, 

- полијевати трошни материјал за вр-
ијеме рушења грађевинских објека-
та, како би се спријечило стварање 
блата и прашине, 

- чистити уличне сливнике у непосре-
дној близини градилишта, 

- депоновати грађевински материјал у 
оквиру градилишта тако да се не ом-
ета саобраћај и слободно отицање во-
де, односно да се материјал не разно-
си по јавним површинама, 

- прати и чистити возила прије њихо-
вог изласка са градилишта те полије-
вати и прати прилазне путеве до гр-
адилишта. 

 Код извођења већих грађевинск-
их радова Служба за просторно уређе-
ње може посебним актом одредити ул-
ице за одвоз и довоз материјала. 
 Код извођења већих грађевинск-
их радова извођач је дужан Служби за 
просторно уређење доставити план ур-
еђења и организације градилишта на 
увид и овјеру. 
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2. ОДВОДЊА  АТМОСФЕРСКИХ  И 
ОТПАДНИХ  ВОДА  СА  ЈАВНИХ      
ПОВРШИНА 

 
Члан 64. 

 

 Уличне сливнике, као уређаје 
за одводњу атмосферских и отпадних 
вода са јавних саобраћајних површи-
на одржава предузеће или правно, од-
носно физичко лице коме Општина 
повјери вршење ових послова. 
 Лица из претходног става дуж-
на су редовно чистити и одржавати 
сливнике и сливничке везе пропусн-
им и исправним, ради осигуравања 
од плављења јавних саобраћајних по-
вршина. 
 Забрањено је ненамјенско кор-
иштење сливника. 
 Отворене сливничке канале за 
одводњавање атмосферских вода уз 
саобраћајнице забрањено је премош-
тавати без одобрења Службе за кому-
налне послове. 
 

Члан 65. 
 

 Сви отвори (шахтови, окна и 
сливници) на јавним саобраћајним по-
вршинама морају се изводити према 
важећим прописима и стандардима 
те одржавати у исправном стању. 
 О одржавању отвора (шахтови) 
за водовод, индивидуалну канализац-
иону мрежу, електричну, телефонску 
и другу инсталацију брине се преду-
зеће, односно правно или физичко ли-
це које их користи. 
 

Члан 66. 
 

 Сви отвори морају бити затв-
орени поклопцима на којима тре-
бају, по правилу, бити сигурносни 
затварачи.  
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 Поклопци морају бити од ребра-
стог и храпавог отпорног материјала, 
урађени на начин да се избјегне кли-
зање. 
 Дотрајали и излизани поклопци 
морају се редовно мијењати. 
 У вријеме извођења било каквих 
радова у отворима, исти се морају ог-
радити посебним преградама, тако да 
спречавају прилаз пролазницима, и 
обиљежити видљивим знацима упо-
зорења, а по завршетку радова морају 
се прописно затворити. 
 
3. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Члан 67. 
 
 Под одржавањем зелених јавних 
и рекреационих површина сматра се: 
 

1. чишћење смећа, камена, корова, ли-
шћа, кошење траве и одвоз, одстрањ-
ивање папира, сувих грана, сухог цв-
ијећа и гмова, сјеча сувих и оштећен-
их стабала, поткресавање стабала, са-
ђење хортикултурног биља, сјетве 
траве, окопавање и благовремена ре-
зидба хортикултурног биља, залије-
вање травњака, цвијетњака и насада, 
одржавање клупа, стаза, корпи за от-
патке и замјена оштећених као и вр-
шење других агротехничких мјера 
потребних за раст, развој и естетски 
изглед у парковима, дрворедима, тр-
авњацима, цвијетњацима, насадима 
и др, 

2. чишћење папира и свих других отп-
адака и уколико има хортикултурн-
ог биља и засада одржавање истих 
као под тачком 1. овог члана, на зел-
еним површинама посебне намјене 
(гробља, спомен-обиљежја и сл), 

3. одржавање зелених површина које 
се налазе на земљишту чији су влас- 
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ници или корисници предузећа, 
односно друга правна лица и гра-
ђани, вршиће се као под тачком 1. 
овог члана,  

4. чишћење папира, смећа, свих врста 
кабастих отпадака, уклањање кор-
ова, кошење траве, уклањање сув-
их грана и стабала, прање асфалт-
них стаза и игралишта, на излети-
штима и рекреационим површин-
ама и довођење у првобитно стање 
површина. 

 
Члан 68. 

 
 Јавне зелене површине морају 
се одржавати у складу са утврђеним 
Програмом одржавања зелених повр-
шина. 
 За одржавање јавних зелених 
површина одговорно је предузеће, од-
носно правно или физичко лице, ко-
ме је Општина путем уговора повјер-
ила вршење ових послова. 
 План одржавања јавних зеле-
них површина на приједлог Јавног 
комуналног предузећа, односно друг-
ог правног или физичког лица коме 
Општина повјери послове одржавања 
јавних зелених површина, по прибав-
љеном мишљењу Службе за комунал-
не послове, доноси Општински нач-
елник и тај план је саставни дио уго-
вора о вршењу послова одржавања зе-
лених површина. 
 

Члан 69. 
 
 Под одржавањем јавних зелен-
их површина подразумијева се посеб-
но: 
 

1. обнова уништеног и дотрајалог би-
љног материјала те сјеча и уклањ-
ање сасушених грана, 
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2. орезивање и обликовање стабала и 

грмља, 
3. окопавање биљака, 
4. кошење траве, 
5. ђубрење и прихрањивање биљака, 
6. уклањање отпалог грања, лишћа и 

других отпадака, 
7. одржавање посуда са украсним биљ-

ем, 
8. превентивно дјеловање на спречава-

њу биљних болести, уништавању би-
љних штеточина, те континуирано 
провођење заштите зеленила, 

9. одржавање пјешачких стаза, парков-
ског мобилијара и друге опреме на 
јавним зеленим површинама у ис-
правном стању, 

10. постављање заштитних ограда од пр-
икладног материјала, односно садња 
живице на мјестима угроженим од 
уништавања, 

11. обнављање, а по потреби  и реконст-
рукција јавне зелене површине, 

12. скидање снијега са грана, 
13. одржавање дјечијих игралишта на ја-

вним зеленим површинама, 
14. залијевање биљака у сушном перио-

ду и  
15. остале радње неопходне да би зеле-

не јавне површине служиле сврси, 
као и други радови утврђени у Про-
граму одржавања јавних зелених по-
вршина. 

 Покошена трава, лишће и други 
отпадци морају се одмах уклонити са 
јавне зелене површине. 
 

Члан 70. 
 
 Сјеча стабала одобриће се у сље-
дећим случајевима: 
 

- ако је стабло потпуно престало са ве-
гетацијом, 

- ако постоји опасност од пада стабла, 
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- ако стабло својим постојањем и ра-

стом угрожава стабилност стамбен-
их или пословних објеката, 

- у случајевима кад се стабло налази 
на локалитету новопројектованог 
објекта за које је издато одобрење 
за грађење, 

- када својом вегетацијом угрожава 
здравље људи. 

 
Члан 71. 

 

 Сјеча и поткресавање стабала 
може се одобрити у сљедећим случај-
евима: 
 

- ако је стабло дјелимично престало 
да вегетира, 

- ако стабло у знатној мјери оштећу-
је стамбене или пословне објекте, 

- ако стабло оштећује инсталације 
комуналне инфраструктуре, 

- кад Служба за комуналне послове 
оцијени да стабло својим постојањ-
ем и растом утиче на услове живљ-
ења станара околних објеката. 

 
Члан 72. 

 

 Служба за комуналне послове 
може на приједлог инспекције и на 
писмени приједлог заинтересованог 
лица рјешењем наложити власнику 
или кориснику дворишта да о свом 
трошку поруши стабло које својим 
постојањем угрожава безбједност гра-
ђана и имовине. 
 

Члан 73. 
 

 Предузеће, односно правно или 
физичко лице које управља јавним сп-
ортским, рекреационим и сличним 
објектима, парк-шумама, гробљима и 
сличним површинама, обавезно је од-
ржавати јавну зелену површину уну- 
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тар тих простора, те се бринути за ње-
ну заштиту и обнову. 
 

Члан 74. 
 

 Предузеће, односно физичко или 
правно лице коме је повјерено вршење 
послова одржавања јавних зелених по-
вршина, обавезно је редовно попуњава-
ти дрвореде, те  мјеста сасушених  и бо-
лесних стабала надопуњавати стаблима 
исте врсте, уклањти сухе и болесне гр-
ане као и биљне штеточине на јавним 
зеленим површинама уз сагласност Сл-
ужбе за комуналне послове. 
 

Члан 75. 
 

 Приликом уређивања (бетонир-
ања, асфалтирања, поплочавања и сли-
чно) јавних површина на којима посто-
је појединачна стабла, инвеститор, одн-
осно извођач радова, мора оставити од-
говарајућу обрубљену слободну повр-
шину, пречника минимално 0,80 мета-
ра рачунајући од дебла дрвета. 
 

Члан 76. 
 

 Прекопавање јавних зелених 
површина, као и осталих јавних повр-
шина, ради постављања, уклањања, из-
мјене и одржавања подземних инстала-
ција и уређаја, може се вршити уз одо-
брење Службе за комуналне послове. 
 Уз захтјев за издавање одобрења 
за прекопавање, подносилац захтјева је 
дужан приложити скицу мјеста на коме 
ће се изводити радови са назначењем 
дужине, ширине и дубине канала који 
ће се копати и доказ да је са надлежним 
комуналним предузећем склопио угов-
ор или дао наруџбу за довођење улица 
и других јавних површина у првобитно 
стање и платити накнадно утврђену на-
кнаду за прекопавање јавних површина. 
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 Изузетно од става 1. овог чла-
на, у случају изненадних и очигледн-
их кварова на подземним инсталаци-
јама, организација која управља инс-
талацијама може извршити прокопа-
вање и отклањање квара, с тим што је 
дужна одмах обавијестити надлеж-
не општинске службе и одмах дове-
сти прекоп у првобитно стање. 
 

Члан 77. 
 
 Одобрењем за прекоп, поред 
радова који се требају изводити, одре-
ђује се: 
 

- вријеме у којем се радови требају 
обављати, 

- рок завршетка радова, 
- рок у којем се мора уклонити пре-

остали материјал, 
- рок у којем се улица треба довести 

у првобитно стање, 
- извођач радова, уколико се као ин-

веститор појављује грађанин, 
- технички услови под којима ће се 

изводити радови. 
 

Члан 78. 
 
 Уколико се саобраћајница пре-
копава по ширини, прекопавање се 
врши по етапама, тако да једна страна 
саобраћајнице увијек буде оспособље-
на за одвијање саобраћаја. 
 Уколико се ради о радовима 
такве природе да се саобраћај мора 
обуставити, инвеститор је дужан да, 
уз сагласност органа надлежног за бе-
збједност саобраћаја, затвори улицу, 
мјесто извођења радова означи проп-
исном сигнализацијом и радове обави 
у најкраћем могућем року. 
 Уколико се врши прекопавање 
тротоара по ширини, извођач радова  
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је дужан да на одговарајући начин оси-
гура безбједан прелаз пјешака преко 
ископа, као и да обезбиједи несметан 
прилаз продавницама, школама, аут-
обуским стајалиштима и другим важ-
нијим објектима. 
 

Члан 79. 
 

 По завршетку радова извођач 
је дужан да јавну површину доведе у 
првобитно стање и да уклони нечис-
тоћу са површине на којој су радови 
извођени. 
 У случају да извођач не извр-
ши обавезу из претходног става, над-
лежна  инспекција ће наложити извр-
шење потребних радова о трошку из-
вођача. 
 

Члан 80. 
 

 Стабла на јавним зеленим повр-
шинама у близини стамбених објеката 
морају се одржавати тако да не сметају 
становању, те да у већој мјери не пок-
ривају дневно свјетло. 
 Гране стабла не смију сметати ја-
вној расвјети и безбједности саобраћаја. 
 Стабла и гране на јавној зеленој 
површини која заклањају саобраћајну 
сигнализацију, сметају ваздушним вод-
овима (електричним, ПТТ и слично) мо-
рају се уклањати. 
 Редовно уклањање стабала и гр-
ана из претходног става врши надлеж-
но комунално предузеће, уз сагласност 
Службе за комуналне послове. 
 Стабла која сметају и угрожавају 
безбједност људи и објеката на било ко-
ји начин, уклониће власник у року од 7 
дана од када је констатована опасност.  

Уколико се ради о ендемским 
врстама дрвећа, Служба за комуналне 
послове дужна је да, прије сјече стабла,  
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затражи мишљење органа надлежног 
за заштиту ендемских врста биљака. 
 

Члан 81. 
 
 На јавној зеленој површини мо-
гу се поставити посуде (жардињере и 
саксије) са украсним биљем и цвијећ-
ем, а по одобрењу Службе за комуна-
лне послове. 
 Власник посуде за цвијеће је об-
авезан исту одржавати, надопуњава-
ти, обнављати је и чистити. 
 

Члан 82. 
 
 На јавним зеленим површина-
ма забрањено је узгајање воћака и по-
вртних биљака и било какво њихово 
обрађивање у пољопривредне сврхе, 
осим у ванредним ситуацијама. 
 Начин и услове употребе зел-
ених површина у пољопривредне 
сврхе, у ванредним ситуацијама, пр-
описује Општински начелник. 
 

Члан 83. 
 

 Без одобрења Службе за кому-
н-алне послове забрањено је: 
 

1. прекопавање јавних зелених повр-
шина, 

2. реконструкција постојећих и изгр-
адња нових зелених површина, 

3. резање грана и врхова дрвећа, оба-
рање и уклањање дрвећа, те вађе-
ње пањева, 

4. одлагање грађевинског материјала, 
5. камповање и постављање шатора  

и сл. 
   

Члан 84. 
 

 Ради заштите јавних зелених 
по-вршина, забрањено је: 
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1. резање и скидање грана и врхова са 

украсног дрвећа и биља, 
2. гуљење коре стабла, засијецање, за-

резивање, савијање, кидање, забада-
ње ножева, забијање ексера и вијака, 
стављање плаката на дрвеће и слич-
но, 

3. пењање по дрвећу, 
4. неовлаштено скидање плодова са др-

већа и грмља, кидање и брање цвије-
ћа, вађење цвјетних и травнатих бус-
енова, те кидање грана са грмља и 
дрвећа, 

5. неовлаштено сакупљање и доноше-
ње сухог грања, коре, младица и за-
коном заштићеног осталог биља, 

6. уништавање травњака, ископавање и 
одношење земље, хумуса и биљака, 

7. напасање животиња на јавним зеле-
ним површинама, 

8. оштећивање и изваљивање стабала и 
грмља, 

9. оштећивање стабала разним матери-
јалима приликом градње, утовара, 
истовара и допреме грађевинског 
материјала, дрва, угља и друго, 

10. оштећивање опреме (ограда, уређаја 
за рекреацију, водовода, јавне расвје-
те, парковских клупа и других уређ-
аја и опреме) те њихово прљање, за-
гађивање и оштећивање на било ко-
ји начин, 

11. испуштање отпадних вода, кисели-
на, уља и фекалија на јавне зелене 
површине, 

12. вожња бициклом, мотоциклом, ауто-
мобилом и теретним моторним воз-
илом, осим ако се та возила крећу у 
сврху одржавања јавне зелене повр-
шине, 

13. паркирање возила на јавној зеленој 
површини, 

14. ложење ватре и потпаљивање стаб-
ала, 
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15. резање, односно прекидање корје-

на стабла, 
16. прање, чишћење и оправка возила 

на јавним зеленим површинама, 
17. истовар и складиштење разног ма-

теријала, огрјевног дрвета, угља, от-
падног дрвета, жељеза, лима и сл. 
на јавним зеленим површинама, 

18. бацање отпадака у базене и фон-
тане, 

19. хватање и узнемиравање птица и 
осталих животиња, као и скидање 
и оштећивање гнијезда,  

20. употреба у друге намјене површи-
на намијењених за дјечију игру и 
кориштење справа за игру од стра-
не одраслих особа, као и употреба 
ових справа супротно њиховој на-
мјени, 

21. лежање и спавање на парковским 
клупама, сједење на наслонима кл-
упа и свако друго ненамјенско кор-
иштење и оштећивање опреме и 

22. плакатирање и постављање транс-
парената на стаблима. 

 
Члан 85. 

 

 Возила паркирана на јавној зе-
леној површини уклониће се и премј-
естити на за то одређено мјесто о тро-
шку власника возила. 
 Лице које учини штету на зел-
еним површинама својим штетним 
радњама, употребом возила и слично, 
обавезно је надокнадити причињену 
штету. Стварна штета процјењује се 
према хортикултурној вриједности 
поједине биљке или оштећеног објек-
та или површине, а према цјеновнику 
правног или физичког лица коме је 
повјерено одржавање зелених површ-
ина. 
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IV - САКУПЉАЊЕ, ОДВОЗ 
          И  ПОСТУПАЊЕ СА 
          САКУПЉЕНИМ    
          КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

 
1. ВРСТЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 
Члан 86. 

 
 Комуналним отпадом сматрају 
се све отпадне материје које настају као 
посљедица животних активности и то: 
 

1. смеће на јавним површинама, 
2. кућно смеће, 
3. крупни отпад. 

 
Члан 87. 

 
 Смећем на јавним површинама 
сматрају се сви отпаци који настају на 
тим површинама. 
 Сакупљање и одвоз отпада са ја-
вних површина врши јавно комунално 
предузеће, односно правно или физич-
ко лице коме је Општина путем угово-
ра или на други законит начин повје-
рила вршење ових послова. 
  У случају да се чишћење јавних 
површина врши на основу уговора зак-
љученог између Општине и правног, 
односно физичког лица, тим уговором  
регулише се и начин, интезитет чишћ-
ења и одвоз отпада. 
  

Члан 88. 
 
 Кућним смећем у смислу ове Од-
луке сматрају се чврсти отпадци који 
настају у становима, заједничким прос-
торијама стамбених зграда, пословним 
просторијама, гаражама и двориштима, 
а који се по својој величини могу одла-
гати у посуде за кућно смеће. 
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 Кућним смећем не сматрају се: 
земља, отпадци и остаци грађевинск-
ог материјала, шљака, подрумско, дв-
оришно и таванско смеће у већим ко-
личинама, као и други крупни отпад-
ци који настају у процесу индустриј-
ске, занатске, грађевинске, пољоприв-
редне или друге производње и слично. 
 

Члан 89. 
 
 Крупним отпадом, у смислу ове 
Одлуке, сматрају се чврсти отпадци 
који настају у становима, заједничким 
просторијама стамбених зграда и по-
словним просторијама, а који се по св-
ојој величини, количини или постан-
ку не сматрају кућним смећем у сми-
слу претходног члана, а нарочито: ку-
ћански апарати, покућство, санитар-
ни уређаји, картонска амбалажа у ве-
ћим количинама или већих димензи-
ја, олупине возила и слично, те њихо-
ви дијелови. Крупни отпад представ-
љају и отпадци грађевинског матери-
јала и шута у мањим количинама. 
 Крупни отпад одвози се у дане 
које одреди предузеће, односно прав-
но или физичко лице коме је повјере-
но вршење ових послова. 
 

Члан 90. 
 
 На подручју општине Фоча-Ус-
тиколина организује се одвоз кућног 
смећа и крупног отпада. 
 За одвоз смећа и крупног отпа-
да одговорно је јавно комунално пре-
дузеће, односно правно или физичко 
лице коме је Општина повјерила врш-
ење ових послова. 
 Подручја на којима се обавез-
но прикупља и одвози смеће и круп-
ни отпад утврђује Општинско вијеће. 
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 Сви власници, односно корисн-
ици стамбених и пословних простора, 
као и привремено заузетих јавних пов-
ршина дужни су надлежном предузећу 
плаћати мјесечну накнаду на име при-
купљања и одвоза смећа.  
 

Члан 91. 
 

Накнаду за одвоз кућног смећа и 
крупног отпада одређује Општинско ви-
јеће на приједлог јавног комуналног 
предузећа, односно правног или физи-
чког лица коме је повјерено обављање 
послова одвоза смећа. 

Критериј за одређивање цијена 
одвоза смећа је: 

 

1. за физичка лица – број чланова пор-
одице корисника услуге одвоза смећа,  

2. за правна и физичка лица- власнике 
или кориснике пословних простори-
ја – намјена за коју се користи посло-
вни простор, у зависности од велич-
ине пословног простора и количине 
смећа.  

 
2. САКУПЉАЊЕ И ОДВОЗ  
     КУЋНОГ СМЕЋА 
 

Члан  92. 
 

Кућно смеће, по правилу, развр-
става се на смеће које се састоји од отп-
адака који се могу даље корисно употр-
ијебити (папир, стакло, жељезо и сл)  и 
осталог кућног смећа. 

Отпадци који се могу корисно 
употријебити одлажу се по правилу у 
посебне спремнике. 

Мјеста за постављање спремника 
из претходног става одређује општинс-
ка служба надлежна за комуналне по-
слове, на приједлог надлежне службе за 
просторно уређење. 



Број 14 – страна 1110 
 

 
Спремници за посебне врсте 

отпада посебно се означавају јасном и 
видљивом ознаком за коју врсту кори-
сног отпада су намијењени. 

О мјестима за одлагање корис-
ног отпада  општинска служба надле-
жана за комуналне послове дужна је 
посебно извијестити грађане. 

Овакав начин одлагања отпада 
почеће на подручју општине Фоча-Ус-
тиколина када се за то стекну  неопх-
одни услови.  
 

Члан 93. 
 

Посуде за смеће набавља и од-
ржава јавно комунално предузеће, од-
носно правно или физичко лице коме 
је повјерено вршење ових послова о 
трошку корисника услуга. 

Под корисником услуга подра-
зумијевају се сви власници и корис-
ници пословног простора (сва правна 
и физичка лица), те власници или ко-
рисници стамбених објекта, гдје је ор-
ганизован одвоз кућног смећа. 

Већи пословни простори мора-
ју бити снабдјевени посудама за смеће 
(контејнери), чији тип одређује над-
лежно предузеће. 
 За новосаграђене објекте и но-
воотворене пословне просторе посу-
де за смеће набавља инвеститор, од-
носно корисник пословног просто-
ра. Новоотвореним пословним прос-
торима, у смислу ове Одлуке, смат-
рају се пословни простори  за које 
пријашњи инвеститори, односно ко-
рисници, нису набавили посуде за 
смеће. 

Корисници привремено заузе-
тих јавних површина дужни су наба-
вити одговарајуће посуде за смеће.  
 Корисници посуда за смеће у 
индивидуалним стамбеним објектима  
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дужни су исте прати, дезинфиковати и 
дезинсекцирати најмање два пута годи-
шње, те их одржавати у исправном ст-
ању. 
 У вишеспратним стамбеним об-
јектима систем за прикупљање смећа и 
сметљарник одржава надлежно преду-
зеће. 

Цијена услуга из претходног ст-
ава урачуната је у цијени одвоза смећа. 
 

Члан 94. 
 

Кућно смеће се одлаже у посуде 
за смеће, а Општински начелник може 
одредити да се смеће одлаже и на др-
уги начин, на читавој Општини, или 
само у појединим дијеловима Општи-
не, о чему ће истовремено донијети и 
одговарајући правилник којим ће се ре-
гулисати начин и услови, као и подру-
чје на којем ће се вршити одвоз смећа 
на други начин.  
 

Члан 95. 
 

 Мјесто за смјештај посуда за ку-
ћно смеће одређује Служба за комунал-
не послове на приједлог јавног комуна-
лног предузећа, односно другог правн-
ог или физичког лица коме је повјерено 
вршење послова одвоза смећа, а по при-
бављеном мишљењу службе надлежне 
за просторно уређење. 
 Надлежно предузеће дужно је во-
дити катастар мјеста за постављање по-
суда за одлагање кућног отпада. 
 Мјесто за посуду за смеће не мо-
же се одређивати на заједничком степе-
ништу, на улазу у зграду или на саобр-
аћајницама. 

Мјесто на коме се држе посуде за 
смеће надлежно предузеће мора свако-
дневно одржавати у чистом и уредн-ом 
стању. 
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Члан 96. 

 

Корисници одвоза кућног сме-
ћа дужни су сакупљено смеће паж-
љиво одлагати у посуду за смеће, тако 
да се оно не расипа и не прља околни 
простор. Посуде за кућно смеће мора-
ју бити затворене. 

Корисници одвоза отпадака из 
месница и вулканизерских радњи 
морају обезбиједити посебне контеј-
нере за прикупљање својих отпада-
ка. Одвоз се регулише посебним уг-
овором између надлежног предузе-
ћа и корисника услуге. 

 Забрањено је одлагање смећа 
уз посуде за кућно смеће у кутијама 
или сличној амбалажи. Само у случа-
ју када је посуда за смеће претрпана, 
смеће се може  у затвореној амбалажи 
одложити уз посуде за смеће. 

Приликом одлагања кућног см-
ећа, корисник услуге је дужан амба-
лажни отпад (картонске кутије и сли-
чно) уситнити. Амбалажни отпад ко-
рисници пословних просторија у кој-
има обављају пословну дјелатност ду-
жни су одлагати на посебна мјеста ко-
ја одреди јавно комунално предузеће, 
односно правно или физичко лице ко-
ме је повјерен посао одвоза смећа. 

Предузеће, односно правно или 
физичко лице из претходног става, ду-
жно је  сакупљати амбалажни отпад и 
посебно га складиштити. 

Забрањено је оштећивати по-
суде за кућно смеће, сипати у њих 
текућине, бацати жеравицу или вр-
ући пепео, бацати остатке животи-
ња, грађевински материјал, гломаз-
ну амбалажу, дијелове кућног намј-
ештаја и слично. 

Забрањено је онемогућавати 
сабирном возилу приступ посудама 
за смеће, а возила која онемогућава- 
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ју приступ сабирном возилу дужни су 
уклонити њихови власници на позив 
надлежног органа.  
 

Члан 97. 
 

Приликом одвоза смећа од стра-
не надлежног предузећа које врши пр-
икупљање и одвоз, исто је дужно поку-
пити сво одложено смеће, а потом мјес-
то одлагања очистити.  

 
Члан 98 

 
Надлежно предузеће дужно је, 

на подручју општине на којем се врши 
организовано одвожење кућног смећа, 
да осигура сигурно, ефикасно и еконо-
мично прикупљање, на начин који за-
довољава хигијенско-здравствене проп-
исе. 

 
Члан 99. 

 
Посуде за смеће у колективним 

стамбеним објектима и у јавним обје-
ктима припремају за одвоз и износе до 
мјеста одређеног за сабирање радници 
јавног комуналног предузећа, односно 
правног или физичког лица коме је по-
вјерено вршење одвоза смећа. 

Посуде за одлагање смећа из по-
словних простора и индивидуалних ст-
амбених објеката до мјеста одређеног за 
сабирање допремају корисници тих пр-
остора и објеката. 

Ако специјално сабирно возило 
не може проћи одређеним улицама, ја-
вно комунално предузеће, односно пр-
авно или физичко лице коме је повјере-
но вршење одвоза смећа, у писменом 
споразуму с органима мјесне заједнице 
одредиће мјесто, начин и услове прик-
упљања смећа. 
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У случају из претходног става, 
корисници стамбених и пословних 
просторија дужни су посуде за смеће 
изнијети до мјеста одређеног за прик-
упљање смећа.  
 

Члан 100. 
 

 Радници који одвозе кућно см-
еће дужни су пажљиво руковати са по-
судама за смеће, тако да се смеће не 
расипа и не прља околина, као и да се 
посуде за смеће не оштећују. 
 Свако оштећење или прљање 
проузроковано одвозом кућног смећа 
радници су дужни одмах уклонити, 
те покупити расуто смеће и површи-
ну помести. 
 Након пражњења посуда за см-
еће, радници који обављају посао из 
претходног става, дужни су посуде за 
кућно смеће вратити на мјесто и затв-
орити поклопац на посуди. 
 Смеће расуто приликом одлаг-
ања дужни су очистити радници који 
одвозе смеће, а цијена је укључена у 
укупне трошкове одвоза смећа. 
 

Члан 101. 
 

 Забрањено је свако пребирање 
и прекопавање по смећу. 
 
3. КРУПНИ ОТПАД 
  

Члан 102. 
 

Крупни отпад се одвози према 
посебном плану. 

Корисници одвоза смећа дуж-
ни су крупни отпад одлагати на мјес-
тима и у вријеме означено у обавјешт-
ењу о одвозу крупног отпада, а које 
издаје јавно комунално предузеће, од-
носно правно или физичко лице коме  
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је повјерено вршење послова одвоза см-
ећа. 
  

Члан 103. 
 

Крупни отпад који се не сакуп-
ља и одвози у складу с претходним чл-
аном ове Одлуке, власник отпада дуж-
ан је сам превести на посебну локацију 
одређену за одлагање крупног отпада. 

Јавно комунално предузеће, одн-
осно правно или физичко лице коме је 
повјерено вршење одвоза смећа, дужно 
је организирати и одвоз већих количи-
на шљаке и шута, те отпадака грађеви-
нског материјала по захтјеву и о трош-
ку власника, односно извођача радова. 

Забрањено је крупни отпад одл-
агати на мјеста која нису за то одређе-
на. 

Забрањено је одлагање крупног 
отпада у посуде за кућно смеће. 

Власници нерегистрованих аут-
омобила дужни су у о свом трошку укл-
онити аутомобиле са јавних површина 
у року од мјесец дана од дана престан-
ка регистрације. 
 Уколико власници не поступе у 
складу са овом Одлуком, комунална ин-
спекција и полицијска управа могу о 
трошку власника извршити уклањање 
возила са јавних површина, без претхо-
дног упозорења власника моторног во-
зила. 
 Строго је забрањено бацање аут-
омобилских олупина у водотокове, ост-
ављање у путном појасу или на мјести-
ма која нису за то одређена. 
 

 Надлежна комунална инспекц-
ија у сарадњи са полицијском управ-
ом дужна је открити власнике одбач-
ених аутомобилских олупина и посту-
пити у складу са чланом 144. ове Одл-
уке. 
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4. ПОСТУПАЊЕ СА 
САКУПЉЕНИМ ОТПАДОМ  

 
Члан 104. 

 
Трајно одлагање смећа из дом-

аћинстава, предузећа и са јавних пов-
ршина, врши се на санитарној депон-
ији у складу са урбанистичким санит-
арно-хигијенским и другим прописи-
ма. 

Организовање, управљање и 
одржавање санитарне депоније у над-
лежности је јавног комуналног преду-
зећа. 
 Начелник општине, на прије-
длог надлежног предузећа, одређује 
начин уређења, одржавања и чува-
ња, као и престанак кориштења деп-
оније, те даје сагласност на висину 
накнаде за кориштење депоније од 
стране трећих лица. 
 

Члан 105. 
 

Локацију за санитарну депон-
ију одређује Општинско вијеће својом 
одлуком, а на приједлог к омисије ко-
ју именује Општински начелник. 
 

Члан 106. 
 

 Депоније отпадака морају исп-
уњавати сљедеће услове: 
 

1. При одређивању намјене површи-
не за депоније отпадака основно мј-
ерило за одређивање је геолошки 
састав тла, геофизички положај зе-
мљишта, ниво земљишта у односу 
на ниво водотока у вријеме макси-
малног водостаја као и удаљеност 
најмање један километар од зашти-
тне зоне водовода, заштитног поја-
са од поплаве, као и подручја одре-
ђена за спорт и рекреацију, 
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2. да нису на мјесту у правцу кретања 
доминатног вјетра и у односу на на-
сеље, 

3. да су уграђене и снабдјевене потре-
бним инсталацијама и уређајима за 
гашење пожара и сл, 

4. да су ограђене и да имају заштитни 
појас и приступни пут. 

 

Члан 107. 
 

 Од отпада с јавних површина, 
кућног смећа, као и другог отпада, по 
правилу, се одваја корисни отпад, па се 
остатак компостира, спаљује или се с 
њим поступа на други одговарајући на-
чин, а затим се одлаже на градску депо-
нију. 

За потребе санитарног затрпава-
ња на депонији се одлаже одговарајућа 
количина земље.  
 

Члан 108. 
 

Депонија мора бити ограђена и 
имати заштитни појас и приступни пут. 
 

Члан 109. 
 

Отпад и смеће на депонији одла-
же се на мјесту и према распореду који 
одреди јавно комунално предузеће, од-
носно правно или физичко лице коме 
је повјерено вршење одвоза смећа.  
 

Члан 110. 
 

На депонију се морају поставити 
објекти и уређаји за личну хигијену и 
заштиту радника упослених на депон-
ији.  
 

Члан 111. 
 

На депонији није дозвољено за-
државање без одобрења службеног ли-
ца.  
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Забрањено је неовлаштено пр-
ебирати или разгртати отпад и смеће, 
нити се отпад и смеће смију одвозити 
са депонија. 

На депонију се не смију дово-
дити нити пуштати домаће животи-
ње, нити се смију одлагати угинуле 
животиње.  
 

Члан 112. 
 

Потенцијално заразни или ко-
нтаминирани материјали и биолош-
ки отпад и други отпадци у предузе-
ћима за која је посебним прописом 
одређен начин уништавања, односно 
уклањања, уништавају се, односно ук-
лањају, по поступку који задовољава 
прописане санитарно-хигијенске усл-
ове и на начин којим се избјегава зага-
ђивање околине. 

Предузећа, физичка лица и гр-
ађани – произвођачи отпадака које не 
уклања јавно комунално предузеће, од-
носно правно или физичко лице коме 
је повјерено вршење одвоза смећа, а за 
које није одређен начин уништавања, 
односно уклањања посебним пропис-
ом, дужни су их сами  уништавати, од-
носно уклањати, на начин којим се из-
бјегава загађивање околине.  
  

Члан 113. 
 

У дијеловима града као и насе-
љеним мјестима на подручју општине 
Фоча-Устиколина која немају присту-
пне путеве, односно гдје се не одвози 
смеће путем типске посуде, грађани, 
власници и корисници пословних пр-
остора, су дужни сами прикупљати 
смеће у одговарајуће ПВЦ вреће, до-
носити га и депоновати на мјесто које 
одреди мјесна заједница, уз прибављ-
ање мишљења општинског органа  
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управе надлежног за комуналне посло-
ве и органа инспекције. 

Интензитет одвоза смећа са под-
ручја из става 1. овог члана, одређује ја-
вно комунално предузеће у договору са 
мјесним заједницама. 
 
V - ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА И ЛЕДА 

 
Члан 114. 

 
Чишћење снијега и уклањање ле-

да је обавеза свих правних лица, само-
сталних привредника и свих грађана на 
подручју општине Фоча-Устиколина. 

 
Члан 115. 

 
Снијег и лед уклањају се с јавних 

прометних површина, као и с кровова 
зграда уз јавне прометне површине. 

Снијег с јавних површина се ук-
лања кад достигне висину од 5 цм, а ако 
пада непрекидно мора се уклањати ви-
ше пута. 

Лед с јавних површина уклања 
се чим настане. 

Снијег и лед с кровова зграда ук-
лањају се кад постоји могућност одрона 
и угрожавања сигурности пролазника 
и зграде.  
 

Члан 116. 
 

 Уклањање снијега и леда са јав-
них саобраћајних површина одређује се 
оперативним планом зимске службе 
који доноси Општински начелник на 
приједлог Службе надлежне за  кому-
налне послове, а најкасније до 1. но-
вембра за наступајућу зимску сезону. 

Планом се одређују надлежна 
предузећа, која су дужна редовно оба-
вјештавати Службу и орган одговоран 
за безбједност саобраћаја о стању јавн- 



10.октобар/листопад 2008 
 
 
их саобраћајних површина, те о мјер-
ама предузетим за извршење плана 
зимске службе за вријеме док постоје 
неповољни временски услови. 

Падавине снијега преко 50 цм 
сматрају се елементарном непогодом 
и њихово уклањање врши се по посе-
бним прописима. 
 

Члан 117. 
 

За уклањање снијега и леда с 
јавних саобраћајних површина (ули-
ца и цеста) одговорно је предузеће ко-
ме је повјерено вршење послова зимс-
ке службе. 

За уклањање снијега и леда са 
стаза, степеништа и путева на јавним 
зеленим површинама одговорно је ја-
вно комунално предузеће или прав-
но, односно физичко лице коме је по-
вјерено вршење послова одржавања 
јавних зелених површина. 

За уклањање снијега и леда с 
кровова пословних зграда, одговорно 
је предузеће или друга правна или 
физичка лица и грађани који су кор-
исници пословних простора у тим зг-
радама. 

За уклањање снијега и леда с 
кровова стамбених зграда одговорни 
су власници или корисници станова у 
њима. 

За уклањање снијега и леда с 
тротоара, паркиралишта, спортских 
објеката, аутобуских стајалишта и сл-
ичних простора, одговорно је правно 
или физичко лице које управља тим 
површинама или се њима користи, 
односно правно или физичко лице ко-
ме је повјерено одржавање ових повр-
шина. 

За уклањање снијега и леда с 
тротоара уз зграде одговорни су влас- 
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ници зграда, односно власници или ко-
рисници станова и пословних просто-
рија у згради. Изузетно, за уклањање сн-
ијега и леда с тротоара испред уличних 
локала одговорни су власници и кор-
исници локала. 

За уклањање снијега и леда с тр-
отоара уз киоске и покретне уређаје од-
говорни су власници, односно корисн-
ици киоска и покретних уређаја. 

За уклањање снијега и леда с та-
кси стајалишта одговорно је удружење 
таксиста.  

 
Члан 118. 

 
Забрањено је: 

  

1. изношење и гомилање снијега из дв-
оришта, башти и других слободних 
површина на улице и тротоаре. 

2. бацање снијега испред зграде на ул-
ицу,  

3. затрпавање снијегом и ледом сливн-
ика и шахтова, 

4. депоновање снијега и леда у паркове 
и зелене површине, 

5. паркирање возила на саобраћајница-
ма уз тротоаре и над сливницима и 
шахтовима уколико су коловоз и тр-
отоари тако очишћени од снијега и 
леда да омогућују нормално одвија-
ње саобраћаја и пролаз пјешака, 

6. сањкање и клизање на улицама које 
нису одређене за ове сврхе. 

 
Члан 119. 

 

Јавне саобраћајне површине мо-
гу се, ради спречавања настанка леда, 
посипати одговарајућим материјалом. 

Коловози који имају јавну кана-
лизацију, односно који су изграђени од 
асфалта, бетона или коцке, не смију се 
посипати материјалом веће гранулаци- 
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је од 8 мм у промјеру. 

Јавне саобраћајне површине уз 
дрвореде не смију се посипати сољу 
или другим хемијским средствима.  
 

Члан 120. 
 

При уклањању снијега и леда 
не смију се оштећивати површине са 
којих се врши уклањање, нити објек-
ти и насади на тим површинама. 

Лице које оштети површине, 
објекте и насаде на површинама дуж-
но их је довести у првобитно стање.  
 
VI - САНИТАРНО-КОМУНАЛНО  
        УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА 
 
1. ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА  
 

Члан 121. 
 

У насељима на подручју општ-
ине Фоча-Устиколина која имају кан-
ализацијску мрежу сви одводи отпад-
них вода морају бити прикључени на 
ту мрежу. 

Уколико, због конфигурације 
терена или других разлога, није могу-
ће извршити прикључак објекта на 
канализацијску мрежу, односно у нас-
ељима у којима не постоји мрежа, об-
јекти се морају прикључити на септи-
чке јаме. 

Септичке јаме морају бити изг-
рађене по свим прописаним санитар-
но-хигијенским условима и морају се 
редовно одржавати. 

Септичке јаме не смију имати 
никакве приливе којима би се садржај 
излијевао на околну површину или у 
водоток, нити се смију прикључивати 
на отворени или зацијевљени канал 
за оборинске воде.  
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Члан 122. 

 
Чишћење септичких јама обав-

ља јавно комунално предузеће, односно 
правно или физичко лице коме је повје-
рено вршење ових послова, сукладно 
санитарно-техничким условима, а на 
захтјев власника септичке јаме. 

Чишћење (пражњење) септичк-
их јама врши се одмах по њиховом пу-
њењу, а најмање једанпут годишње и 
то у времену од 22 ,00 сати до 06,00 сати. 

Разасута осока мора се заорати 
најкасније у сљедећих 12 сати.  
 

Члан 123. 
 

Власници септичких јама дужни 
су на вријеме затражити чишћење тих 
јама како не би дошло до прелијевања, 
а тиме и загађивања околине.  
  

Члан 124. 
 

Одвоз фекалија врши се специја-
лним моторним возилима из којих се 
фекалије не могу просипати. 

Фекалије се истресају у градску 
канализацију на мјестима која одреди 
јавно комунално предузеће, односно пр-
авно или физичко лице коме је повјере-
но одржавање канализационог система 
на подручју  општине.  
 

Члан 125. 
 

Висину накнаде за пражњење се-
птичких јама и одвоз фекалија утврђује 
јавно комунално предузеће, односно пр-
авно или физичко лице коме је повјере-
но вршење ових послова, а сагласност 
на ту цијену даје служба надлежна за 
комуналне послове.  
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2. ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА 
 

Члан 126. 
 

 У циљу обезбјеђења хигијенск-
их услова становања и заштите човје-
кове средине, одређују се услови под 
којима се може држати стока, перната 
живина и друге животиње у насељи-
ма на подручју општине Фоча-Усти-
колина. 
 

Члан 127. 
 

Није дозвољено држање жив-
отиња  у  Омладинској улици   и Ул-
ици Фочанске бригаде у Устиколи-
ни. 
 

Члан 128. 
 

У осталим дијеловима насеља 
Устиколина и другим насељима на 
подручју општине Фоча-Устиколина, 
дозвољено је држање домаћих живот-
иња, али под условом да њиховим др-
жањем нису угрожени хигијенски, са-
нитарни и други услови за несметан 
живот становника тих мјеста. 
 

Члан 129. 
 

Двориште за стоку мора бити 
ограђено и одвојено од  улице и двор-
ишта стамбених и других зграда. 

За смјештај стоке и живине мо-
ра постојати посебно изграђена прос-
торија која је прикључена каналом на 
септичку јаму. 

Удаљеност затворених просто-
рија и дворишта за стоку - од стамбе-
них зграда, пута и водних објеката 
мора да буде најмање 15 метара. 

Штале и кокошињци морају би-
ти прописно изграђени, омалтериса-
ни и окречени, а морају се редовно  

Број 14 – страна 1117 
 

 
чистити и повремено дезинфиковати. 

Штале и кокошињци морају им-
ати хигијенски изграђено ђубриште са 
јамом од бетона, камена или цигле фу-
гиране у цементом малтеру. 

Просторије у којима се држи ст-
ока, као и други привредни објекти мо-
рају бити иза стамбене зграде у односу 
на улицу. 
 

Члан 130. 
 

 Забрањено је испуштање осоке 
из штала, кокошињаца и ђубришних 
јама на путеве и друге јавне површине. 
 Пренос ђубрива на њиве и баш-
те може се вршити само на начин који 
онемогућава расипање ђубрива по тлу. 
 У љетним мјесецима ђубриво тр-
еба одвозити најмање два пута мјесе-
чно.  

 

Члан 131. 
 

 Забрањено је држање и затвара-
ње стоке и пернате живине у подрум-
има и другим просторијама зграда у ко-
јима се станује или у зградама у којима 
се врши промет и прерада животних 
намирница. 
 Забрањено је подизање торова 
за затварање стоке уз објекте наведене у 
претходном ставу. 
 Ђубре из торова за затварање ст-
оке мора се повремено прикупљати и 
односити у ђубришне јаме или одвози-
ти на њиве. 
 

Члан 132. 
 

Пси се могу држати у кућицама 
које морају бити удаљене од стамбених 
зграда, улица или водоводних објеката 
најмање 10 метара у простору затво-
реном од улице. 



Број 14 – страна 1118 
 
 

Објекти за псе морају се држа-
ти у чистом стању и повремено дези-
нфиковати. Забрањено је пуштање па-
са да се слободно крећу по насељу Ус-
тиколина и осталим насељима на по-
дручју општине. 

Шетање паса дозвољено је са-
мо уз кориштење заштитних каиша 
(маске) на глави.  

 

Члан 133. 
 

 Власници пернате живине не 
смију пуштати живину ван ограђеног 
простора око самог кокошињца, који 
мора бити ограђен густо плетеном жи-
чаном мрежом. 

Забрањено је пуштање и напа-
сање животиња на јавним површинама.  
 

Члан 134. 
 

Држање украсних животиња и 
птица у стамбеним и пословним згра-
дама и просторијама дозвољено је под 
условом да се не ремети јавни ред и 
мир грађана и корисника пословног 
простора и ако то није противно хиг-
ијенско-санитарним прописима.  
 

Члан 135. 
 

Уништавање паса, мачака и др-
угих животиња луталица без власни-
ка врши правно или физичко лице 
коме је повјерено вршење ових посло-
ва, а уништавање се врши, по прави-
лу, ноћу. 

Угинуле, убијене и прегажене 
животиње уклањају се с јавних повр-
шина специјалним возилом, а покопа-
вају се на сточним гробљима или на 
другом мјесту које одреди општинска  
служба надлежна за комуналне пос-
лове. 
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Угинуле животиње морају се за-
копавати у земљу на дубину од 2м, на 
удаљености од 200м од насеља, извор-
ишта, бунара и других објеката за сна-
бдијевање водом за пиће, 150м од повр-
шинских водотока и путева. 

Животиње угинуле од заразне бо-
лести морају се спаљивати, а, ако за то 
нема могућности, онда се морају прел-
ити одговарајућим дезинфекционим ср-
едством и дубоко закопати. 

Трошкове  закопавања угинулих 
животиња сноси власник или лице које 
је проузроковало угинуће животиње. 

Уколико се не може утврдити вл-
асник угинуле животиње, закопавање 
животиње извршиће јавно комунално 
предузеће, односно правно или физич-
ко лице којем су повјерени комунални 
послови. 

Забрањено је бацање угинулих 
животиња и пернате живине на јавна 
мјеста, канале, корита ријека и потока, 
депонију смећа и друга мјеста.  
 
VII - УКЛАЊАЊЕ ПРОТИВПРАВНО  
          ПОСТАВЉЕНИХ ПРЕДМЕТА И  
          НАПУШТЕНИХ ВОЗИЛА  
  

Члан 136. 
 

Сви противправно постављени 
предмети и уређаји на објектима и јав-
ним површинама (покретни уређаји и 
направе, штандови, приколице, рекла-
мни и други панои, натписи фирми, 
обавјештења, путокази, стубови, посуде 
за цвијеће, грађевински материјал, огр-
јев и слични предмети и уређаји) мо-
рају се уклонити. 

Рјешење о уклањању, с роком 
уклањања који не може бити краћи од 
три нити дужи од осам дана, доноси 
комунални инспектор. Ако корисник,  
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односно власник противправно пост-
ављеног предмета сам не уклони пре-
дмет, предмет ће уклонити надлежна 
инспекција о трошку власника, одно-
сно корисника, укључујући и трошк-
ове премјештаја и складиштења, а, ук-
олико је дошло до оштећења јавне по-
вршине, укључују се и трошкови дов-
ођења јавне површине у првобитно 
стање. 

Уклоњене предмете власници 
су дужни преузети у року од 30 дана 
уз намирење насталих трошкова, а у 
супротном ће се уклоњени предмети 
продати на јавној лицитацији ради 
подмирења трошкова.  
 

Члан 137. 
 

Контејнери, камп-приколице, 
монтажни објекти, напуштена, нере-
гистрирана, оштећена и технички не-
исправна возила и њихови дијелови 
остављени на јавним површинама ду-
же од 15 дана, биће уклоњени о тро-
шку власника и депонирани на за то 
одређено мјесто. 

Напуштеним возилом, у смис-
лу претходног става, сматра се возило 
за које је очигледно да се не може ко-
ристити. 

Уколико је власник возила не-
познат, комунални инспектор ће при-
је издавања налога за уклањање вози-
ла, посредством средстава јавног инф-
ормисања, позвати власника да у ро-
ку од 7 дана уклони возило с јавне по-
вршине уз упозорење да ће у против-
ном бити уклоњено од стране јавног 
комуналног предузећа, односно прав-
ног или физичког лица коме је Опш-
тина повјерила ове послове. 

Аконтацију трошкова уклања-
ња сноси општински уред надлежан  
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за комуналне послове. Власник је дуж-
ан преузети своје возило у року од 15 
дана од дана уклањања уз намирење 
свих насталих трошкова (уклањање, об-
јављивање јавног натјечаја, лежарина и 
слично). 

У супротном, након истека рока 
из претходног става, возило се продаје у 
секундарне сировине ради намирења 
насталих трошкова премјештања,  скла-
диштења и трошкова продаје. Приход 
остварен продајом ових возила уплаћ-
ује се у  Буџет Општине Фоча-Устикол-
ина.  
 
VIII - МЈЕРЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ  
           КОМУНАЛНОГ РЕДА 
 

Члан 138. 
 
 Надзор над провођењем комуна-
лног реда прописаног овом Одлуком об-
авља комунална инспекција и комунал-
но-еколошка контрола Општине (екол-
ошка полиција). 
 Послове комуналне инспекције 
обављају комунални инспектори, а пос-
лове комунално-еколошке контроле об-
ављају комунално-еколошки контроло-
ри (у даљем тексту: еколошки полиц-
ајци). Комунални  инспектори и  еколо-
шки полицајци, при обављању послова, 
морају имати посебну одјећу, посебну 
ознаку за одјећу и посебне службене ис-
казнице. Службене исказнице комунал-
ним инспекторима и комунално-екол-
ошким контролорима издаје Општинс-
ки начелник. 
 Општински начелник доноси 
посебан правилник о облику, садрж-
ају и начину издавања исказница, од-
јеће и ознака на одјећи комуналних 
инспектора и комунално-еколошких 
контролора. 
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Члан 139. 
 

 У вршењу комуналног надзо-
ра, комунални инспектор овлаштен је да: 
 

- надзире примјену ове Одлуке, 
- нареди обављање радова, ако прег-

ледом утврди да се они не обавља-
ју у складу са одредбама ове Одлу-
ке, или да се не обављају потпуно 
или правилно, 

- забрани обављање радова који се 
изводе без одобрења надлежне оп-
штинске службе или противно том 
одобрењу, односно супротно одре-
дбама ове Одлуке, 

- забрани употребу неисправног ко-
муланог објекта, уређаја или напр-
аве док се не уклоне недостаци, 

- нареди уклањање предмета, објек-
ата и уређаја који су постављени 
без одобрења, супротно одобрењу 
или супротно одредбама ове Одлуке, 

- нареди, у сарадњи са Полицијском 
станицом Фоча-Устиколина, укла-
њање напуштених нерегистрован-
их, хаварисаних и технички неисп-
равних возила са јавних површина, 

- подноси захтјеве за покретање кри-
вичног, прекршајног и других пос-
тупака, 

- изриче и наплаћује мандатне казне 
у складу са Законом и одредбама 
ове Одлуке, 

- предузима и друге мјере у складу 
са Законом. 

 

 Комунални инспектори овла-
штени су да доносе писмене и усмене 
налоге у облику рјешења и закључака 
за провођење радњи из  претходног 
става. 
 

Члан 140. 
 

 У вршењу комуналног надзора  
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комунално-еколошки контролор (екол-
ошки полицајац) дужан је и овлаштен 
да: 
 

- наплаћује паушалне накнаде штете 
у складу са овом Одлуком, 

- наплаћује паушалне трошкове прем-
јештања и складиштења предмета, 
објеката и уређаја, 

- упозорава правна и физичка лица на 
понашање у складу са овом Одлуком 
и прописима донесеним на основу 
ове Одлуке, 

- обавјештава комуналног инспектора 
о случајевима неизвршавања одреда-
ба ове Одлуке, 

- помаже комуналном инспектору у 
обављању његових послова и  

- обавља  друге послове који су му по-
вјерени. 

 
Члан 141. 

 

 Комунални инспектори и еколо-
шки полицајци у обављању својих пос-
лова дужни су придржавати се закона, 
ове Одлке и других прописа. 
 Комунални инспектор и еколо-
шки полицајци обављају послове надзо-
ра самостално у име Општине, посту-
пају и доносе акте у оквиру дужности и 
овлаштења утврђених овом Одлуком и 
другим прописима. 
 Предузимање мјера за провође-
ње комуналног реда сматра се хитним 
и од посебног је интереса за Општину 
Фоча-Устиколина. 
 

Члан 142. 
 

 Ако извршилац прекршаја не по-
ступи по рјешењу комуналног инспек-
тора, наређену радњу (уклањање, чиш-
ћење, поправак, замјену и сл) извршиће 
комунални инспектор путем другог ли- 
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ца о трошку и на ризик извршиоца 
прекршаја. 
 

Члан 143. 
 

 Правна и физичка лица дужна 
су комуналном инспектору и еколош-
ком полицајцу омогућити несметано 
обављање надзора, а посебно приступ 
до просторија, објеката, земљишта, 
уређаја и направа, потом дати личне 
податке и пружити друга потребна 
обавјештења. 
 

Члан 144. 
 
 Ако комунални инспектор и 
еколошки полицајац у свом раду наи-
ђу на отпор, затражиће помоћ од над-
лежне полицијске управе (станице) и 
других надлежних органа државне 
управе. 
 

Члан 145. 
 
 Против рјешења комуналног 
инспектора може се изјавити жалба у 
року од 8 дана од дана пријема рје-
шења. 
 Жалба изјављена против рјеш-
ења из претходног става подноси се 
надлежном министарству Босанско-
подрињског кантона Горажде и не од-
лаже извршење рјешења. 
 

Члан 146. 
 
 На приједлог надлежних тије-
ла Општинског вијећа, односно Слу-
жбе за комуналне послове, Општинс-
ки начелник одређује поједине мјесе-
це у години као мјесеце уређења и по-
бољшања естетског изгледа града и 
општине. 
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 У овим мјесецима сва правна и 
физичка лица дужна су учествовати у 
акцијама на уређењу и уљепшавању 
естетског изгледа града и насељених мј-
еста, а према Програму активности које 
доноси Општински начелник истовре-
мено са проглашењем појединог мјесе-
ца у години за мјесец уређења града и 
општине. 
 
IX - НАКНАДА ШТЕТЕ 
  

Члан 147. 
 

Сву штету учињену на јавној по-
вршини, објектима и уређајима који 
чине њен саставни дио или се налазе на 
њој, извршитељ је дужан поправити по-
вратом у пријашње стање, или, ако то 
није могуће, дужан је накнадити штету. 

Уколико извршилац штете не пл-
ати накнаду за учињену штету, штета 
ће бити наплаћена путем надлежног суда.  
 

Члан 148. 
 

Накнада штете може бити ства-
рна (према процјени коју утврди јавно 
комунално предузећа, односно правно 
или физичко лице коме је повјерено вр-
шење ових послова) и паушална.  
  

Члан 149. 
 

Паушална накнада штете напла-
ћује се у случају мање штете или кад  
штета не би могла бити са сигурношћу 
утврђена, односно ако би поступак утв-
рђивања штете временски дуже трајао, 
а вриједност штете не премашује 300 
конвертибилних марака према посебн-
ом цјеновнику јавног комуналног пред-
узећа, односно правног или физичког 
лица коме је повјерено вршење поједи-
них комуналних услуга. 
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 Члан 150. 

 
Стварна штета наплаћује се ув-

ијек ако настала штета премашује из-
нос од 300 КМ и ако је за уклањање 
штете потребно ангажовање трећих 
лица. 
  

Члан 151. 
 

У поступку уклањања беспра-
вно постављених предмета на јавној 
површини, поред стварних трошкова 
премјештаја и чувања, може се нап-
латити паушални износ трошкова, и 
то: 

 

• 70,00 КМ за премјештање и  

• 10,00 КМ дневно по четворном мет-
ру заузете јавне површине за скла-
диштење.  

 
X - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 152. 
  
 Новчаном казном у износу од 
200 до 1.000 конвертибилних марака 
каниће се правно лице, а у износу од 
100 до 200 конвертибилних марака од-
говорно лице у правном лицу за пре-
кршаје, како слиједи: 
 

1. ако не одржавају у уредном и чис-
том стању вањске дијелове зграда 
(члан 7), 

2. ако предузима радове на одржава-
њу и уређењу фасада супротно чл-
ану 8. и 9. ове Одлуке, 

3. ако поставља и одржава ограде су-
протно члановима 11, 12. и 13. ове 
Одлуке, 

4. ако поставе ограду уз јавну површ-
ину противно Одлуци (члан 11. ст-
ав 1), 
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5. ако вртове, воћњаке и друге сличне 

површине испред зграде (ограђене 
или неограђене), те ограде, као и не-
изграђена земљишта уз јавне површ-
ине не држе уредним (члан 14), 

6. ако на јавној површини неовлаште-
но поставе рекламе, рекламне плоче 
или паное, излоге, јарболе и слично 
(члан 15), 

7. ако постављају плакате, огласе и сли-
чне објаве изван одређених мјеста 
(члан 16. и 18), 

8. ако не поступе по одредби члана 20. 
став 2. Одлуке, 

9. ако поставе рекламни натпис, однос-
но фирму, супротно одредбама чла-
новима 20-26. 

10. ако не уклони натпис у року од 15 
дана од дана престанка обављања дј-
елатности, односно исељења из згра-
де (члан 25), 

11. ако не одржавају у чистом и уредн-
ом стању, плакате, рекламе, натписе, 
рекламне плоче, паное и слично (чл-
ан 26), 

12. ако постављене споменике, спомен-
плоче, скулптуре и сл. прљају, униш-
тавају или на други начин оштећују 
(члан 36. став 1), 

13. ако оштећују и уништавају расвјетне 
стубове, расвјетна тијела, или ако ли-
јепе и постављају огласе, обавјеште-
ња, рекламе и слично на њих (члан 
41. став 1), 

14. ако не одржавају у уредном и испр-
авном стању повјерене рекреационе 
и јавне површине, спортска и дјечија 
игралишта и друге јавне спортске 
објекте (члан 42), 

15. ако постављају корпице за смеће суп-
ротно члану 44. Одлуке, 

16. ако јавне телефонске говорнице и 
поштанске сандучиће не одржавају у 
исправном стању и не отклањају кв- 
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арове на њима у прописаном року 
(члан 48), 

17. ако комуналне објекте и уређаје у 
општој употреби уништавају или 
на други начин оштећују (члан 49), 

18. ако станице јавног градског прево-
за не одржавају и уредном и испра-
вном стању (члан 50. став 4), 

19. ако поступе супротно члану 52. 
Одлуке, 

20. ако одлажу земљу и отпадни грађе-
вински материјал изван одлагали-
шта предвиђеног за ту сврху (члан 
54), 

21. ако не очисте и не уреде јавну пов-
ршину око објекта у коме обављају 
дјелатност (члан 59), 

22. ако поступе противно појединачн-
им забранама из члана 60. ове Од-
луке, 

23. ако ненамјенски користе сливнике 
(члан 64. став 3), 

24. ако превозом материјала властит-
им возилом прљају јавне саобраћај-
не површине (члан 62), 

25. ако не предузимају мјере из члана 
63. ове Одлуке, за спречавање прљ-
ања јавних површина,   

26. ако одмах не уклоне покошену тр-
аву, лишће или друге отпадке са ја-
вне површине (члан 69. тачка 4. и 6), 

27. ако за вријеме извођења радова у 
отворима (шахтовима) не предузму 
мјере прописане чланом 66. став 4. 
Одлуке, 

28. ако не одржавају властиту односно 
повјерену зелену површину у уре-
дном стању и не брину се за њену 
обнову и заштиту (члан 74), 

29. ако прекопавају јавне површине су-
протно условима одређеним у чла-
ну 76, 78. и 79. Одлуке, 

30. ако не одржавају уредно посуде са  
украсним биљем или их поставе 
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без одобрења (члан 81), 
31. ако обрађују јавне зелене површине 

у пољопривредне сврхе (члан 82), 
32. ако поступају противно појединачн-

им забранама из члана 83. и 84. Од-
луке, 

33. ако се не укључе у организовани од-
воз смећа (члан 90. став 2), 

34. ако самовласно премјештају посуде 
за смеће (члан 92), 

35. ако не набаве одговарајуће посуде за 
смеће (члан 93), 

36. ако оштећују посуде за смеће, ако вл-
асници месарских и вулканизерских 
радњи не обезбиједе посуде за саби-
рање отпада, те ако не одлажу амба-
лажни отпад на одређено мјесто (чл-
ан 96), 

37. ако одлажу крупни отпад на мјеста 
која нису за то одређена (члан 103. 
став 3), 

38. ако стављају крупни отпад у посуде 
за кућно смеће (члан 103. став 4), 

39. ако потенцијално заразни или конт-
аминирани материјал и биолошки от-
пад уништавају на начин супротан 
члану 112. став 1. Одлуке, 

40. ако не уклањају смеће у складу са чл-
аном 112. став 2. Одлуке, 

41. ако не уклоне снијег и лед са тротоа-
ра испред свог пословног простора 
(члан 117), 

42. ако поступају противно појединачн-
им забранама из члана 118. Одлуке, 

43. ако поступе супротно одреби члана 
121. ове Одлуке, 

44. ако разасуту осоку не заору у року 
од 12 сати (члан 122), 

45. ако излијевају фекалије изван одређ-
ених мјеста (члан 124), 

46. ако противправно поставе предмете 
на јавним површинама (члан 136), 

47. ако не омогуће комуналном инспек-
тору и комунално-еколошком конт-  
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ролору вршење радњи из члана 
144. Одлуке, 

48. ако не поступе по рјешењу комуна-
лног инспектора, 

 

 За прекршаје утврђене  ставом 
1. овог члана, казниће се и појединац 
који самостално обавља дјелатност ли-
чним радом (самостални привредн-
ик), новчаном казном  у износу од 150 
до 200 конвертибилних марака. 
 

Члан 153. 
 

 Новчаном казном у износу од 
20 до 100 конвертибилних марака каз-
ниће се грађанин: 
 

1. ако не одржава у чистом и уредн-
ом стању вањске дијелове зграде 
(члан 7), 

2. ако вјеша или излаже рубље, посте-
љину, тепихе и слично чиме нару-
шава вањски изглед зграде, однос-
но улице и насеља (члан 10. став 2), 

3. ако поставља или одржава ограде 
супротно члановима 11, 12. и 13. 
Одлуке,  

4. ако вртове, воћњаке и друге сличне 
површине испред зграда (ограђене 
или неограђене), ограде, као и неи-
зграђена земљишта уз јавне површ-
ине не држи уредним или ако ба-
ште, воћњаке и сличне површине 
испред зграде у свом власништву 
не одржава (члан 14), 

5. ако прља, оштећује или уништава 
плакате и јавне огласе који су пост-
ављени на одређена мјеста за ту 
намјену (члан 16. став 6. Одлуке), 

6. ако поставља огласе и сличне обја-
ве изван одређених мјеста (члан 16. 
и 18), 

7. ако не поступи по одредби члана 
20. став 1. Одлуке, 

8. ако поставља корпице за смеће су- 
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протно члану 44. Одлуке, 
9. ако цијепа дрва и угаљ на јавним са-

обраћајним површинама или их од-
мах не уклони и не очисти употреб-
љену површину (члан 52), 

10. ако поступи противно појединачним 
забранама из члана 60. и 61. ове Од-
луке, 

11. ако не поступи по налогу комунал-
ног инспектора, односно ако не изв-
рши сјечу стабала која угрожавају бе-
збједност грађана (члан 72. Одлуке), 

12. ако самовласно премјешта посуде за 
смеће (члан 92), 

13. ако расипа и прља простор око посу-
де за смеће, ако не уситни амбалажу 
отпада, или ако оштећује посуде за 
смеће (члан 96), 

14. ако не набави посуду за смеће (члан 
93), 

15. ако ставља крупни отпад у посуде за 
кућно смеће (члан 103. став 4), 

16. ако пребире,  прекопава или односи 
смеће из посуда  (члан 101), 

17. ако не уклони снијег и лед са плочн-
ика уз зграду, пословни простор или 
киоск (члан 117),  

18. ако не поступи по рјешењу комунал-
ног инспектора.  

 
Члан 154. 

 
 Новчаном казном у износу од 40 
до 150 конвертибилних марака казниће 
се грађанин: 
 

1. ако предузима радове на одржавању 
и уређењу фасада супротно члану 8. 
и 9. Одлуке, 

2. ако са прозора балкона, лођа и тера-
са, као и других дијелова зграда, ис-
треса кухињске крпе, тепихе и слич-
но, баца смеће, циједи воду или на 
било који други начин прља објекте 
или јавне површине (члан 10. став 3), 
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3. ако на јавној површини неовлашт-

ено постави рекламе, рекламне пл-
оче или паное, излоге, јарболе и сл-
ично (члан 15), 

4. ако поставља плакате, огласе и сли-
чне објаве изван одређених мјеста 
(члан 16. и 18), 

5. ако постављене споменике, спомен-
плоче, скулптуре и слично, прља, 
уништава или на други начин ош-
тећује (члан 36. став 1), 

6. ако оштећује и уништава расвјетне 
стубове, расвјетна тијела или ако 
лијепи и поставља огласе, обавјеш-
тења, рекламе и слично на њих (чл-
ан 41. став 1), 

7. ако не одржава у уредном и испра-
вном стању повјерене рекреационе 
и јавне површине, спортска и дјеч-
ија игралишта и друге јавне спорт-
ске објекте (члан 42), 

8. ако уништава и оштећује фонтане 
и водоскоке или улази у фонтане 
ради купања, те ако у фонтанама 
купа животиње (члан 47), 

9. ако оштећује, прља и уништава по-
стављене објекте и уређаје на јавн-
им површинама (члан 49), 

10. ако одлаже земљу и отпадни грађе-
вински материјал изван за то одре-
ђених депонија (члан 54), 

11. ако поступи противно појединачн-
им забранама из члана 60. Одлуке, 

12. ако прља, црта или штампа на јав-
ним саобраћајним површинама (чл-
ан 61) или возилом прља јавну сао-
браћајну површину (члан 62), 

13. ако ненамјенски користи сливнике 
(члан 64. став 3), 

14. ако превозом материјала властит-
им возилом прља јавне саобраћајне 
површине (члан 62), 

15. ако не предузима мјере спречава- 
     ња прљања јавних површина одр- 
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еђене чланом 63. Одлуке, 

16. ако за вријеме извођења радова у от-
ворима (шахтовима) не предузме мј-
ере прописане чланом 66. став 4. Од-
луке, 

17. ако неовлаштено прекопава јавну са-
обраћајну површину, односно не до-
веде исту у првобитно стање (члан 76), 

18. ако прекопава јавне површине супр-
отно условима одређеним у члану 
76, 78. и 79. Одлуке, 

19. ако обрађује јавне зелене површине 
у пољопривредне сврхе (члан 82), 

20. ако поступи противно забрани из чл-
анова 83. и 84. Одлуке, 

21. ако се не укључи у организовани од-
воз смећа (члан 90. став 2), 

22. ако одлаже крупни отпад на мјеста 
која нису за то одређена (члан 103. 
став 3), 

23. ако поступи супротно одредбама чл-
ана 111. Одлуке, 

24. ако потенцијално заразни или конт-
аминирани материјал и биолошки 
отпад уништава на начин супротан 
члану 112. став 1.и 2. Одлуке, 

25. ако поступа противно појединачним 
забранама из члана 118. Одлуке,  

26. ако поступи супротно члану 121. Од-
луке, 

27. ако разасуту осоку не заоре у року 
од 12 сати (члан 122), 

28. ако излијева фекалије изван одређе-
них мјеста (члан 124), 

29. ако држи стоку и перад без одобре-
ња на забрањеном подручју (члан 
127), шета пса који није обезбијеђен 
заштитним каишом (маском) на гла-
ви или пушта животиње на напаса-
ње по јавним површинама (члан 132. 
и 133), 

30. ако противправно поставља предме-
те на јавним површинама (члан 136), 

31. ако не омогући комуналном инспек- 
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      тору и комунално-еколошком кон-  
      тролору вршење радњи из члана  
      144.Одлуке. 
 

Члан 155. 
 

 За прекршаје из чланова 153. и 
154.ове Одлуке које почини малољет-
ник оговара његов родитељ, односно 
старатељ. 
 

Члан 156. 
 

Новчаном казном на лицу мје-
ста (мандатна казна), у износу од 20 
конвертибилних марака, казниће се 
грађанин ако се не придржава обаве-
за односно забрана из члана 10. став 
2, члана 16. став 6, члана 18. став 1, 
члана 24 , члана 36. став 1, члана 41. 
став1, члана 47. став 3, члана 49, чла-
на 52.  став 3, члана 54. став 1. и 3, чла-
на 60. (појединачно за сваку тачку тог 
члана), члана 61, 83. и 84., члана 96. 
став 3, 6. и 7, члана 101, 103, 118, 132. 
став 3, члана 133. став 2. 
      Новчаном казном на лицу мје-
ста (мандатна казна), у износу од 40 
конвертибилних марака, казниће се 
одговорно лице у правном лицу и са-
мостални привредник за прекршаје      
означене у ставу 1. овог члана. 
 
XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 157. 
 

 Општински начелник дужан је 
да донесе све акте предвиђене овом 
Одлуком у року од 90 дана од дана 
ступања   на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 158. 
 

 Надлежно предузеће које врши  
одвоз смећа дужно је у року од 90 да- 
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на од дана ступања на снагу ове Одлуке 
организирати обављање своје дјелатно-
сти у складу са овом Одлуком. 
 

Члан 159. 
 

Даном ступања на снагу ове Од-
луке престају да важе сви општински 
прописи који су регулисали ову област. 
 

Члан 160. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити обј-
ављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
                                                                                                  
Број:01-23-2178/08         Предсједавајући  
23.09.2008.год.            Менсура Карахоџа,с.р.       
Фоча-Устиколина   
                                                                                         

975 
 

На основу члана 100. став 2. Ста-
тута Општине Фоча-Устиколина (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број:8/08), а у вези са 
чланом 30. став 1. тачка 3. Закона о об-
рту („Службене новине Ф БиХ”, број: 
52/02, 23/03 и 11/05), члана 71. став 1. 
тачка 9. Закона о туристичко-угостите-
љској дјелатности (“Службене новине 
Ф БиХ”, број: 19/96 и 28/03) и члана 20. 
Закона о трговини („Службене новине 
Ф БиХ“, број: 64/04), Општинско вијеће 
Општине Фоча-Устиколина, на 30. ред-
овној сједници, одржаној дана 15.08.2008. 
године, д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о радном времену у одређеним 

дјелатностима 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

  Овом Одлуком утврђује се рад- 
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но вријеме у току седмице, те почетак 
и завршетак радног времена у току 
дана у области промета роба на мало 
и услужних дјелатности. 
 Одредбе из члана 1. ове Одлу-
ке односе се на правна и физичка ли-
ца која обављају наведене дјелатности 
путем својих продавница, радњи, аге-
нција, пословних јединица, радиони-
оца и сличних простора, који се на-
лазе на подручју општине Фоча-Усти-
колина. 
 

Члан 2. 
 

 Под дјелатностима из члана 1. 
став 1. ове Одлуке подразумијевају се 
занатске, трговинске, угоститељске и 
агенцијске туристичке дјелатности, 
као и рад пословних јединица, банака 
и ПТТ. 

 

Члан 3. 
 

 Одредбе ове Одлуке не прим-
јењују се на: 
 

- пословне јединице – радње које пр-
ужају угоститељске услуге упосле-
ним у предузећима, у организаци-
јама, удружењима и установама, 

- на стоваришта у којима се врши 
промет робе на велико, 

- на продајна мјеста у склопу пијаца. 
 

Члан 4. 
 

 Радно вријеме у току седмице 
за све дјелатности из члана 1. ове Од-
луке не може бити краће од шест ра-
дних дана, осим ако овом Одлуком 
није другачије одређено. 

Радно вријеме у току дана за 
све дјелатности из члана 1. ове Одлу-
ке не може бити краће од 7 (седам) са-
та, 4 (четири) сата прије и 3 (три) сата  
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послије подне, а суботом од 5 (пет) сата, 
осим ако овом Одлуком није другачије 
одређено. 

Минималним радним временом 
из ставова 1. и 2. овог члана сматра се 
вријеме у којем објекти из дјелатности 
из члана 1. ове Одлуке морају бити от-
ворени за задовољавање потреба гра-
ђана. 

Минимално радно вријеме може 
се одредити у интервалу од 08 до 12 са-
ти  (пријеподневно радно вријеме) и од 
17 до 20 сати (послијеподневно радно 
вријеме), а суботом од 09 до 14 сати.  

 

Члан 5. 
 

 Радно вријеме у пословним обје-
ктима може бити и дуже од минимал-
ног радног времена утврђеног овом Од-
луком и то на начин како утврде субје-
кти који обављају дјелатности из члана 
1. ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 

 Обавјест о радном времену мора 
се истаћи на видном мјесту на улазу у 
пословне просторије. 
 
II - РАДНО ВРИЈЕМЕ ПРОДАВНИЦА  
       НА МАЛО 

 

Члан 7. 
 

 У продавницама у којима се вр-
ши промет на мало прехрамбеним про-
изводима радно вријеме сваким радн-
им даном може се утврдити од 06 до 22 
сата, у зимском периоду (од 01.10. до 
31.03), односно од 06 до 23 сата, у љет-
ном периоду (од 01.04. до 30.09). 
 Изузетно од одредби претходн-
ог става, продавнице које не могу обез-
биједити непрекидно радно вријеме, 
могу радити двократно (продавнице са  
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1 до 3 упослена радника), у складу са 
одредбама члана 4. ове Одлуке.  
 Радно вријеме продавница које 
су лоциране у Фочанској и Омладин-
ској улици може се утврдити од 6,00  
до 24,00 сата у периоду (од 01.07. до 
31.08). 
 

Члан 8. 
 

 Продавнице типа драгстора мо-
рају бити отворене непрекидно од 00 
до 24 сата. 
 

Члан 9. 
 

У продавницама у којима се 
врши промет на мало непрехрамбен-
им производима може се утврдити ра-
дно вријеме сваким радним даном 08 
до 18 сати, а суботом од 09 до 14 сати. 

Изузетно од одредби претход-
ног става, продавнице које не могу об-
езбиједити непрекидно радно врије-
ме, могу радити двократно (продавн-
ице са 1 до 3 упослена радника) у ск-
ладу са одредбама члана 4. ове Од-
луке. 

Одредбе става 1. овог члана од-
носе се и на радно вријеме апотека и 
продавница часописа (трафика). 
 

III - РАДНО  ВРИЈЕМЕ  
        УГОСТИТЕЉСКИХ  И  
        ТУРИСТИЧКИХ  ОБЈЕКАТА 
 

Члан 10. 
 

 Угоститетљски објекти у који-
ма се пружају угоститељске услуге мо-
рају обезбиједити минимално радно 
вријеме у складу са чланом 4. ове Од-
луке. 
 

Члан 11. 
 

Радно вријеме угоститељских  
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објеката у току дана може се утврдити 
у времену од 6,00 сати до 23,00 сати у 
зимском периоду (од 01.10. до 31.03), од-
носно од 6,00 сати до 24 сата у љетном 
периоду (од 01.04. до 30.09). 

Радно вријеме угоститељских об-
јеката који су лоцирани у ужем дијелу 
града у улици Фочанска и Омладинска, 
може се утврдити  радно вријеме од 
6,00 сати до 01,00 сати наредног дана у 
периоду (од 01.07. до 31.08). 

Одредбе из става 1. и 2. овог чла-
на односе се и на радно вријеме љетних 
башти без обзира да ли обављају дје-
латност самостално или у оквиру неког 
од типова угоститељског  објекта.  

Радно вријеме угоститељских об-
јеката из скупине „мотели“ може се утв-
рдити од 6,00 сати до 02,00 сати наред-
ног дана, а обавезни су обезбиједити 
рад рецепцијске службе (од 00 до 24 
сата). 
 Извођење музике уживо и упот-
реба уређаја за репродукцију музике 
послије 22 сата регулисана је Одлуком о 
јавном реду и миру. 
 

Члан 12. 
 

Радно вријеме бензинских пум-
пи може трајати у времену од 00 сати 
до 24  сата. 

Радно вријеме угоститељских и 
трговинских објеката који раде у саст-
аву бензинских пумпи на магистралн-
ом путу М 18 може трајати у времену 
од 00 до 24 сата. 
 

Члан 13. 
 

 Туристичке агенције и њихове 
пословне јединице морају бити отворе-
не сваким радним даном од 07 до 20 
сати, а у зимском рачунању времена од 
08 до 18 сати, а суботом од 09 до 14 сати. 
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IV - РАДНО  ВРИЈЕМЕ У  
        ПОСЛОВНИМ  ЈЕДИНИЦАМА,  
        БАНКАМА  И  ПТТ 
 

Члан 14. 
 

 Пословне, организационе једи-
нице банака и ПТТ морају обезбијед-
ити радно вријеме сваким радним да-
ном од 08 до 20 сати, а суботом од 09 
до 14 сати. 
 

Члан 15. 
 

 Радно вријеме пословних једи-
ница банака и ПТТ-услуга које раде у 
склопу пословног простора појединих 
субјеката прилагођава се према дого-
вору дотичног субјекта и банке, одно-
сно ПТТ која има пословну јединицу. 
 
V - РАДНО ВРИЈЕМЕ  ЗАНАТСКИХ  
       ДЈЕЛАТНОСТИ  
 

Члан 16. 
 

 Објекти у којима се обављају за-
натске дјелатности морају обезбиједи-
ти минимално  радно вријеме у скла-
ду са чланом 4. ове Одлуке. 
 Радно вријеме из члана 7. ове 
Одлуке примјењиваће се и на услуж-
не занатске дјелатности. 
 
VI - ОГРАНИЧЕЊЕ ОДНОСНО  
        ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ  
        ВРЕМЕНА 
 

Члан 17. 
 

 Ако се вршењем угоститељске, 
занатске и друге дјелатности узнеми-
равају грађани који раде или станују 
у сусједству, Општински начелник 
може, путем надлежне службе, уз пре-
тходно прибављено мишљење мјесно  
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надлежне полицијске управе, огранич-
ити рад у објекту до 20 сати. 
 

Члан 18. 
 

 Захтјев за покретање поступка ог-
раничења радног времена из члана 17. 
ове Одлуке може поднијети савјет мјес-
не заједнице, а на иницијативу грађана. 
 

Члан 19. 
 

 Правно лице, односно ималац 
угоститељског и другог објекта коме је 
ограничено радно вријеме, може покр-
енути поступак за укидање ограничења 
радног времена и то тек након протека 
шест мјесеци по правоснажности рјеше-
ња о ограничењу радног времена. 
 Приликом одлучивања о захтје-
ву из претходног става овог члана потр-
ебно је о истом затражити мишљење 
полицијске управе и савјета мјесне заје-
днице. 
 

Члан 20. 
 

 Општински начелник, у посебн-
им случајевима (приредбе, културне и 
спортске манифестације, и др), путем 
надлежне службе, уз претходно приба-
вљено мишљење мјесно надлежне пол-
ицијске управе, а на захтјев правног 
или физичког лица које обавља неку од 
дјелатности из члана 1. ове Одлуке, мо-
же утврдити рад објеката у дужем вре-
мену од времена утврђеног овом Одл-
уком.   
 

VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
  

Новчаном казном у износу од 
300 до 800 КМ казниће се за прекршај 
правно лице и ималац радње ако:   
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- радно вријеме утврди супротно 

одредбама ове Одлуке (члан 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. и 16). 

 

За прекршај из претходног ста-
ва казниће се и одговорно лице у пра-
вном лицу новчаном казном у износу 
од 50 до 200 КМ. 
 

Члан 22. 
 

Новчаном казном у износу од 
200 до 500 КМ казниће се за прекршај 
правно лице и ималац радње ако: 

 

- на прописан начин не истакне оба-
вјест о радном времену (члан 6).  

 

За прекршај из претходног ст-
ава казниће се и одговорно лице у пр-
авном лицу новчаном казном у изно-
су од 50 до 200 КМ. 
 

Члан 23. 
 

 Новчаном казном од 800 до 1500 
КМ казниће се за прекршај правно ли-
це и ималац радње ако: 
 

- се не придржава рјешења надлеж-
не општинске службе којим је огра-
ничено радно вријеме (члан 17). 

 

За прекршај из претходног ста-
ва казниће се и одговорно лице у пра-
вном лицу новчаном казном у износу 
од 50 до 200 КМ. 
 

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
           ОДРЕДБЕ  

 

Члан 24. 
 

 Општинско вијеће овлашћује 
Општинског начелника да може за 
дјелатности из члана 1. ове Одлуке 
наредбом одредити другачије радно 
вријеме у дане празника од радног 
времена прописаног овом Одлуком, 
ако оцијени да за то постоји потреба. 
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Члан 25. 
 

Надзор над спровођењем ове Од-
луке вршиће надлежна инспекција Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
радници полицијске управе. 

Подношење пријаве за прекрш-
аје врше инспекцијске службе из става 
1. овог члана самостално и по обавијес-
ти полицијске управе. 
 

Члан 26. 
 

Правна и физичка лица која об-
ављају дјелатности из члана 1. ове Од-
луке дужна су ускладити радно вријеме 
са овом Одлуком у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 27. 
  

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престају да важе сви прописи који су до 
тада уређивали ову област. 
 

Члан 28. 
  

 Одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а накнадно ће бити објављена 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“.  
 

Број:01- 34-1981/08        Предсједавајући 
18.08.2008.год.            Менсура Карахоџа,с.р. 
Фоча-Устиколина 
 

976 
 

На основу члана 2.12. Изборног 
закона  БиХ, члана 10. Статута Општи-
не Фоча-Устиколина (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број:6/03), а у складу са упуст-
вом Централне изборне комисије БиХ 
(Обавјештење број:05-07-1-2238/07 М.Л. 
од 27.03.2008.године), Општинско вије-
ће  Општине Фоча-Устиколина, на 28.  
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редовној сједници, одржаној дана 07. 
05.2008.године, доноси: 

 
 

О Д Л У К У 
о именовању Давидовић Будимира 
за члана Општинске изборне 
комисије Општине Фоча-

Устиколина 
 

Члан 1. 
 

За члана Општинске изборне 
комисије Општине Фоча-Устиколина 
именује  се Давидовћ Будимир (рођен 
02.04.1961.године у Фочи, са пребива-
лиштем у Устиколини-Туловићи, по 
занимању социјални радни ВШС). 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу  кад 
на њу да сагласност Централна избо-
рна комисија БиХ, а накнадно ће бит-
и објављена у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“. 
 

Број:01-05-1246/08               З а м ј е н и к  
13.05.2008.год.                  предсједавајућег 
Фоча-Устиколина        Реџо Ћуровић,с.р.   

 
*Сагласност на ову Одлуку дала је 
Централна изборна комисија Босне 
и Херцеговине  својим актом бр.01-
07-1-2238/07 од 18.09.2008.године и ис-
товремено утврдила да мандат име-
нованом траје седам (7) година, поч-
ев од 18.09.2008.године Сагласност за 
остале чланове Општинске изборне 
комисије дата је Одлуком ЦИК  БиХ  
бр.01-07-1-2238/07 од 26.03.2008.год. 

 

       Тачност података овјерава 
секретар Општинског вијећа 

                              Борика Мандић,с.р. 
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 На основу члана 100. став 2. Ста-
тута Општине Фоча-Устиколина (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде број:8/08) и члана 9. Од-
луке о оснивању ЈКП ”Ушће” д.о.о. Фо-
ча-Устиколина, Општинско вијеће Оп-
штине Фоча-Устиколина, на 30. редов-
ној сједници, одржаној дана 15.08.2008. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о броју и избору чланова Скупштине  
ЈКП “Ушће” д.о.о. Фоча-Устиколина 

 

I 
 

    Скупштина ЈКП “Ушће” д.о.о. 
Фоча-Устиколина, као орган управља-
ња Предузећем, има 5 (пет) чланова, ра-
чунајући предсједника и замјеника пре-
дсједника. 
 

II 
 

     У Скупштину ЈКП “Ушће” д.о.о. 
Фоча-Устиколина бирају се: 
 

     1.  Башић Сувад, 
     2.  Омербашић Армин,  
     3.  Ченгић Мирсо, 
     4.  Ћуровић Реџо и  
     5.  Херић Мехо.  
 

III 
 

Предсједник  и замјеник предсје-
дника Скупштине бирају се  акламациј-
ом, већином гласова свих изабраних чл-
анова. 

Мандат чланова Скупштине  тр-
аје 4 (четири) године. 
 

IV 
 

Ова одлука ступа на снагу и  
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примјењује се од дана доношења. 
 

Број:01-05-1980/08        Предсједавајући                                                                                                                                                          
18.08.2008.године   Менсура Карахоџа,с.р                                                                                                                                                                                             
Фоча-Устиколина 
 

978 
 

На основу члана 44. и 45. Став 
1. Закона о грађевинском земљишту 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 25/03), члана 2. и 3. Одлуке о гр-
ађевинском земљишту („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона  Го-
ражде“ број: 7/08), и члана 100.став 3. 
Статута Општине Фоча-Устиколина 
(„Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“, број: 8/08), 
Општинско вијеће, на 30. редовној сје-
дници, одржаној дана 15.08.2008. год-
ине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о додјели на кориштење 

неизграђеног градског грађевинског 
замљишта 

 
I 

 

ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Дурмишевић 
Амели на кориштење једна грађевин-
ска парцела неизграђеног градског гр-
ађевинског земљишта ради изградње 
Бензинске пумпе у насељу Њухе, Оп-
штина Фоча-Устиколина, која је у ка-
тастарском операту означена као дио 
к.ч. 2605/2, КО Њухе, укупне површи-
не од 930 м2, III зона градског грађеви-
нског земљишта, државна својина, ко-
рисник Општина Фоча-Устиколина. 
 

II 
 

Обавезује се лице из тачке I ов-
ог Рјешења да за предметно земљиш 
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те плати накнаду у износу од 103.230,00 
КМ (стотину три хиљаде двије стотине 
тридесет КМ ) у року од 15 дана од дана 
правоснажности Рјешења, на жиро-рач-
ун Општине Фоча-Устиколина број:101 
1400000509897, отворен код ПБС фили-
јала Горажде. 
 

III 
 

На земљишту из тачке I диспоз-
итива овог рјешења, укњижбу права ко-
риштења ради грађења извршиће Оп-
штинска служба за геодетске и катаста-
рске послове након правоснажности ов-
ог Рјешења и плаћене накнаде. 
 

IV 
 

Инвеститор ће изгубити право 
кориштења грађевинског земљишта ра-
ди грађења из тачке I овог диспозитива 
у сљедећим случајевима: 

 

- ако у року од 15 дана од дана пра-
воснажности Рјешења о додјели на 
кориштење грађевинског земљишта 
не изврши обавезу плаћања накнаде 
за додијељено земљиште, 

- ако у року од годину дана од дана 
правоснажности Рјешења о додјели 
грађевинског земљишта ради грађе-
ња не поднесе захтјев за издавање 
одобрења за грађење, 

- ако у року од годину дана од дана 
правоснажности одобрења за грађе-
ње не изведе претежан дио радова на 
грађевини како је утврђено законом. 

 
V 
 

Трошкове управног поступка сн-
осиће нови корисник, а исти ће бити 
одређен посебним актом од стране 
надлежног органа. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Начелник Општине Фоча-Уст-
иколина расписао је Конкурс за дод-
јелу неизграђеног грађевинског земљ-
ишта у државној својини у сврху изг-
радње бензинске пумпе број: 02-23-
1569/08 од 17.06.2008.г, који је објављ-
ен у дневном листу „Дневни аваз“ 
дана 19.06.2008.г. Истим конкурсом ут-
врђен је износ плаћања накнаде за до-
дијељено неизграђено грађевинско зе-
мљиште. 
 

Након проведеног конкурса, 
овлаштена конкурсна комисија је ут-
врдила да су пристигле 3 пријаве на 
објављени јавни конкурс за додјелу 
грађевинског земљишта те констатов-
ала да пријава Амеле Дурмишевић ис-
пуњава све услове и нуди највећи из-
нос од 103.230,00 КМ као накнаду за 
додијељено земљиште, па предложи-
ла Општинском вијећу да земљиште 
из тачке I диспозитива овог Рјешења 
додијели Амели Дурмишевић. 

Накнада за додијељено грађе-
винско земљиште утврђена је на осно-
ву увиђаја у пријаву на Конкурс и за-
писника комисије из које се види да  
је понуђени износ накнаде  103.230,00 
КМ. Увидом у документацију која се 
налази код Органа, утврђено је да је 
почетни износ накнаде у Конкурсу за 
додјелу предметног земљишта на ко-
риштење утврђен на сљедећи начин: 

 

- накнада за земљиште утврђена је 
множењем површине земљишта са 
цијеном 1м2 земљишта, утврђене у 
члану 1. Одлуке о утврђивању нак-
наде за неизграђено грађевинско 
земљиште државне својине („Слу-
жбене новине Босанско-подрињск-
ог кантона  Горажде“, број: 8/08),  
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која износи 4,50 КМ за III зону градс-
ког грађевинског земљишта у којој се 
налази предметно земљиште, што из-
носи 4.185,00 КМ; 

- накнада за погодности(ренту) утврђ-
ена је множењем корисне површине 
објекта који ће се градити на предме-
тном земљишту са цијеном 1м2 ренте 
у износу од 3,00 КМ, у складу са чла-
ном 24. Одлуке о грађевинском зем-
љишту („Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој: 7/08), што износи 444,00 КМ. 

 

Почетна цијена за градско гра-
ђевинско земљиште које је предмет до-
дјеле била је утврђена у Конкурсу, у ук-
упном износу од 4.629,00 КМ. Међутим, 
пошто је кандидат понудио већи износ, 
то се исти узима као износ накнаде за 
предметно земљиште. 

На основу напријед изложеног, 
ријешено  је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Прот-
ив овог Рјешења не може се изјавити 
жалба, али се може покренути управ-
ни спор тужбом код Кантоналног су-
да у Горажду у року 30 дана од дана 
достављања истог. 
 

Број:01-31-1979/08          Предсједавајући  
15.08.2008.године      Менсура Карахоџа,с.р. 
Фоча-Устиколина  
                      

979      
                   

На основу члана 44. и 45. став 1. 
Закона о грађевинском земљишту („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, број: 
25/03), члана 2. и 3. Одлуке о грађевин-
ском земљишту („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 7/08), и члана 100. став 3. Статута 
Општине Фоча-Устиколина („Службе-
не новине Босанско-подрињског канто- 
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на  Горажде“, број: 8/08), Општинско 
вијеће, на 30. редовној сједници, одр-
жаној дана 15.08.2008.год., д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о додјели на кориштење 

неизграђеног градског грађевинског 
замљишта 

 
I 
 

ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Херић Меху 
на кориштење једна грађевинска пар-
цела неизграђеног градског грађевин-
ског земљишта ради изградње босанс-
ке кафане у улици Фочанске бригаде 
б.б. у Устиколини, која је у катастарс-
ком операту означена као дио к.ч. 712, 
КО Устиколина, укупне површине од 
214 м2, I зона градског грађевинског 
земљишта, државна својина, корисн-
ик Општина Фоча-Устиколина. 
 

II 
 

Обавезује се лице из тачке I ов-
ог Рјешења да за предметно земљиш-
те плати накнаду у износу од 3.705,00 
КМ (трихиљадеседамстотина пет КМ) 
у року од 15 дана од дана правоснаж-
ности Рјешења на жирорачун Општ-
ине Фоча-Устиколина број:1011400000 
509897, отворен код ПБС филијала Го-
ражде. 
 

III 
 

На земљишту из тачке I диспо-
зитива овог Рјешења укњижбу права 
кориштења ради грађења извршиће 
Општинска служба за геодетске и ка-
тастарске послове након правоснаж-
ности овог Рјешења и плаћене накн-
аде. 
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IV 
 

Инвеститор ће изгубити право 
кориштења грађевинског земљишта ра-
ди грађења из тачке I овог диспозитива 
у сљедећим случајевима: 

 

- ако у року од 15 дана од дана право-
снажности Рјешења о додјели на ко-
риштење грађевинског земљишта не 
изврши обавезу плаћања накнаде за 
додјељено земљиште, 

- ако у року од годину дана од дана 
правоснажности Рјешења о додјели 
грађевинског земљишта ради грађе-
ња не поднесе захтјев за издавање 
одобрења за грађење, 

- ако у року од годину дана од дана 
правоснажности одобрења за грађе-
ње не изведе претежан дио радова на 
грађевини како је утврђено законом. 

 
V 
 

Трошкове управног поступка сн-
осиће нови корисник, а исти ће бити 
одређен посебним актом од стране на-
длежног органа. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Начелник Општине Фоча-Усти-
колина расписао је Конкурс за додјелу 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини у сврху изградње бо-
санске кафане број:02-23-1569/08 од 17. 
06.2008.године, који је објављен у днев-
ном листу „Дневни аваз“ дана 19.06.2008. 
године. Истим конкурсом утврђен је из-
нос плаћања накнаде за додијељено не-
изграђено грађевинско земљиште. 
  

Након проведеног конкурса, ов-
лаштена конкурсна комисија је утвр-
дила да је пристигла 1 (једна) пријава 
на објављени јавни конкурс за додјелу  
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грађевинског земљишта те да испуњ-
ава услове за додјелу земљишта из Ко-
нкурса, па предложила  Општинском 
вијећу да земљиште из тачке I диспоз-
итива овог Рјешења додијели Херић 
Меху.  

Накнада за додијељено грађев-
инско земљиште утврђена је на осно-
ву увиђаја у пријаву на Конкурс и за-
писника комисије из које се види да је 
понуђени износ накнаде  3.705,00 КМ. 
Увидом у документацију која се нала-
зи код органа, утврђено је да је почет-
ни износ накнаде у Конкурсу за додј-
елу предметног земљишта на кориш-
тење, утврђен на сљедећи начин: 

 

- накнада за земљиште утврђена је 
множењем површине земљишта са 
цијеном 1м2 земљишта, утврђене у 
члану 1. Одлуке о утврђивању нак-
наде за неизграђено грађевинско 
земљиште државне својине („Слу-
жбене новине Босанско-подрињск-
ог кантона  Горажде“, број:8/08), ко-
ја износи 10,50 КМ за I зону градск-
ог грађевинског земљишта у којој 
се налази предметно земљиште, што 
износи 2.247,00 КМ; 

- накнада за погодности (ренту) утв-
рђена је множењем корисне повр-
шине објекта који ће се  градити на  
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предметном земљишту са цијеном 
1м2 ренте, у износу од 9,00 КМ, у скл-
аду са чланом 24. Одлуке о грађевин-
ском земљишту („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона  Гора-
жде“, број:7/08), што износи 1.458,00 
КМ.  

 
Почетна цијена за градско гра-

ђевинско земљиште које је предмет до-
дјеле била је утврђена у Кокурсу у уку-
пном износу од 3.705,00 КМ. Међутим, 
пошто је кандидат понудио почетни 
износ, а бодован је према критеријима 
из члана 17. Одлуке о грађевинском зе-
мљишту („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
7/08), то се исти узима као износ накна-
де за предметно земљиште. 

 

На основу напријед изложеног, 
одлучено је као у диспозитиву. 
  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Прот-
ив овог Рјешења се не може изјавити 
жалба, али се може покренути управ-
ни спор тужбом код Кантоналног су-
да у Горажду у року 30 дана од дана 
достављања истог. 
 

Број:01-31-1978/08          Предсједавајући  
15.08.2008.године.     Менсура Карахоџа,с.р. 
Фоча-Устиколина 
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